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ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΨΨΗΗ  

Η παρούσα διατριβή έχει ως αντικείµενο την διερεύνηση του βαθµού χρήσης, 
ή της αντίληψης που αφορά την χρήση των ∆ιεπιχειρησιακών Συστηµάτων 
(∆ΠΣ). Τα ∆ΠΣ είναι µία κατηγορία Πληροφοριακών Συστηµάτων που έλαβε 
ιδιαίτερη σηµασία µε την ευρεία διάδοση και υιοθέτηση του διαδικτύου, στα 
πλαίσια του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Ως νέα τεχνική αντιµετωπίστηκε στην 
σχετική βιβλιογραφία υπό την σκοπιά της καινοτοµικής εφαρµογής µε πολλά 
προσδοκώµενα οφέλη, ωστόσο και αρκετούς «ανασταλτικούς» παράγοντες 
που αφορούν την υιοθέτησή της. Μετά από επισκόπηση της σχετικής 
βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ότι αρκετοί (ωστόσο όχι πολλοί) ερευνητές 
µελέτησαν τα ∆ΠΣ ή συγκεκριµένες υποκατηγορίες - τεχνικές ∆ΠΣ. Η 
πλειοψηφία αυτών ανέτρεξε στην θεωρία της καινοτοµίας και της υιοθέτησης 
καινοτοµικών τεχνολογικών εφαρµογών προκειµένου να προσδιορίσει 
διαστάσεις που συσχετίζονται µε την υιοθέτηση αυτών των συστηµάτων.  
Στα πλαίσια αυτά, η παρούσα διατριβή, παρουσιάζοντας τις προηγούµενες 
σχετικές έρευνες, βασιζόµενη στα πορίσµατά τους και στηριζόµενη στην 
βασική θεωρία υιοθέτησης τεχνολογικών καινοτοµικών εφαρµογών, 
οδηγήθηκε σε ένα θεωρητικό πλαίσιο που καταδεικνύει τις βασικές σχέσεις 
µεταξύ των εξεταζόµενων εννοιών. Κύριος σκοπός της έρευνας είναι η εύρεση 
του βαθµού χρήσης των ∆ΠΣ από ελληνικές επιχειρήσεις, η διερεύνηση των 
αντιλήψεων των στελεχών τους για την χρήση των ∆ΠΣ και την πιθανότητα 
µελλοντικής υιοθέτησής τους. Επιπλέον επιχειρεί την συσχέτιση της χρήσης 
των ∆ΠΣ µε την γενικότερη Πληροφοριακή Υποδοµή των οργανισµών, καθώς 
και την στρατηγική που ακολουθούν σε σχέση µε τα Πληροφοριακά 
Συστήµατά τους.  
∆ευτερευόντως, η έρευνα επιχειρεί την διερεύνηση διαστάσεων των 
Πληροφοριακών Συστηµάτων των οργανισµών και την διείσδυση της 
Πληροφορικής σε αυτούς, εξετάζοντας την υποδοµή τους σε πληροφοριακά 
συστήµατα και την ευθυγράµµιση µεταξύ χρήσης πληροφοριακών 
συστηµάτων για επίτευξη λειτουργικών στόχων και των αντίστοιχων 
στρατηγικών επιδιώξεων των οργανισµών. Η έρευνα διεξήχθη ακολουθώντας 
συγκεκριµένη επιστηµονική µεθοδολογία όπως αυτή προσδιορίζεται από την 
σχετική βιβλιογραφία. Κατέδειξε σχετικά υψηλή χρήση των ∆ΠΣ που 
ερευνήθηκαν, ωστόσο η χρήση τους αφορούσε µικρό όγκο συναλλαγών. 
Επιπλέον βρέθηκε υψηλή συσχέτιση µεταξύ πληροφοριακής υποδοµής και 
αντίληψης για την χρησιµότητα ορισµένων τεχνικών ∆ΠΣ. Η αντίληψη για τα 
πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα χρήσης των ∆ΠΣ εµφανίστηκε (όπως 
αναµενόταν) να προσδιορίζει την χρήση των ∆ΠΣ. Επιπλέον σύµφωνα µε 
άλλα ευρήµατα της έρευνας ενώ η αντίληψη για την χρήση των ∆ΠΣ 
συσχετίζεται µε την πληροφοριακή υποδοµή, ο βαθµός χρήσης τους δεν 
συσχετίζεται, ενώ και το µέγεθος των οργανισµών (ένα θέµα που έχει 
απασχολήσει ιδιαίτερα την έρευνα στο συγκεκριµένο αντικείµενο, µε 
διφορούµενες απόψεις) δεν βρέθηκε να συσχετίζεται µε την χρήση των 
συστηµάτων αυτών. Τέλος η αντίληψη των πλεονεκτηµάτων και 
µειονεκτηµάτων δεν βρέθηκε να διαφοροποιείται µε βάση το κριτήριο του αν οι 
επιχειρήσεις κάνουν ή όχι χρήση των τεχνικών ∆ΠΣ.   
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 2 

  «Tο ηλεκτρονικό περιβάλλον συναλλαγών είναι για την Πληροφοριακή Επανάσταση 

ότι ο σιδηρόδροµος για τη Βιοµηχανική Επανάσταση, δηλαδή µία ολοκληρωτικά νέα, 

χωρίς προηγούµενο, µη αναµενόµενη εξέλιξη και όπως και ο σιδηρόδροµος έτσι και 

αυτό αλλάζει ταχύτατα την οικονοµία, την κοινωνία, τις πολιτικές, τις αγορές, τις 

βιοµηχανικές δοµές, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις ροές τους, την τµηµατοποίηση, 

τις αξίες και τη συµπεριφορά των καταναλωτών…» (Drucker 2002)  

 

1. Ιστορική αναδροµή  

 Οι σύγχρονες επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον µε 

αποτέλεσµα στρατηγικές όπως η στενή συνεργασία µε τους προµηθευτές, η συνεχής 

αναδιοργάνωση των επιχειρησιακών διεργασιών (process reengineering), η 

ικανοποίηση των πελατών, να υιοθετούνται όλο και περισσότερο. Αν και µεταξύ αυτών 

των στρατηγικών υφίστανται διαφορές, ωστόσο όλες εξαρτώνται από κάτι κοινό: την 

πληροφορία (Οικονόµου & Γεωργόπουλος 2004, σ. 33, Williams et al 1998). Η 

απόκτηση και χρήση της πληροφορίας είναι µία σηµαντική και σύνθετη διεργασία που 

αφορά όλα τα επίπεδα επιχειρησιακής λειτουργίας, θεωρείται ένα στοιχείο του 

ενεργητικού των επιχειρήσεων και χρησιµοποιείται για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης (Drucker 1988, Menon & Varadarajan 1992). 

Ιδιαίτερα, η αυτοµατοποιηµένη διαχείριση της πληροφορίας παρέχει ένα πολύ 

σηµαντικό εργαλείο για την σωστή διαχείριση των ενδοεπιχειρησιακών λειτουργιών, για 

την παρακολούθηση των ανταγωνιστών και για την λήψη καλύτερων επιχειρησιακών 

αποφάσεων (Damours et al 1999, Thonemann 2002).  

 Από το 1950 έως το 1980 έγιναν µεγάλες προσπάθειες προκειµένου να ελεγχθεί µε 

ηλεκτρονικά µέσα η ροή των πρώτων υλών και προϊόντων διαµέσω της εφοδιαστικής 

αλυσίδας των επιχειρήσεων. Ωστόσο επιχειρησιακές διεργασίες, όπως η παραλαβή 
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εντολών ή η διεκπεραίωσή τους (order taking/fulfillment), που διαχειρίζονταν 

επιχειρησιακές πληροφορίες και δεδοµένα, δεν λειτουργούσαν αποτελεσµατικά εξαιτίας 

θεµάτων που σχετίζονταν µε την αδυναµία των τεχνολογιών Πληροφορικής και ∆ικτύων 

Υπολογιστών (Norris et al 2000, σ.2). Ήδη από τη δεκαετία του 1960 πολλές 

επιχειρήσεις ξεκίνησαν να αυτοµατοποιούν τα συστήµατα παραγωγής τους κάνοντας 

χρήση των MRP (Materials Requirement Planning) συστηµάτων προκειµένου να 

σχεδιαστεί και να εκτελεστεί περισσότερο αποτελεσµατικά η παραγωγική τους 

διαδικασία. Ωστόσο η λειτουργία των πρώτων ΜRP δεν θεωρήθηκε επιτυχής καθώς 

συχνά παρουσιάζονταν προβλήµατα κατά την λειτουργία τους (Hastings et al 1982, 

Evans 1997, σ. 677, Hoover et al 2001, σ. 186). Μετά την ανάπτυξη των πρώτων 

τυποποιηµένων MRP συστηµάτων έγινε φανερό ότι η χρήση τους παρείχε 

περισσότερες δυνατότητες από τoν απλό προγραµµατισµό και διαχείριση των πρώτων 

υλών και αποθεµάτων. Η χρήση των MRP επεκτάθηκε προκειµένου να συµπεριλάβει 

επιπλέον δραστηριότητες που συµµετείχαν στην παραγωγική διαδικασία 

(manufacturing resources) και ειδικότερα χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες. Τα 

συστήµατα αυτά που αναπτύχθηκαν προκειµένου να συµπεριλάβουν τα υποσυστήµατα 

των επιµέρους λειτουργιών όπως της χρηµατοοικονοµικής λογιστικής (financial 

accounting), της χρηµατοδοτικής διοίκησης (financial management) σε συνδυασµό µε 

τα υποσυστήµατα της παραγωγικής διαδικασίας και της διαχείρισης των αποθεµάτων, 

ονοµάστηκαν MRPII (Manufacturing Resource Planning) (Evans 1997, Umble et al 

2003, Kennerley & Neely 2001), µε αποτέλεσµα το επιχειρησιακό περιβάλλον να γίνει 

πολύ περισσότερο ολοκληρωµένο (Umble et al 2003). 

 Ήταν η ίδια χρονική περίοδος (δεκαετία του 1980) όπου έγινε αντιληπτό ότι η 

προσέγγιση των επιχειρήσεων βάσει των λειτουργιών τους (functional approach), δεν 

θα έφερνε τα αποτελέσµατα που απαιτούνταν προκειµένου να ανταποκριθούν στον 
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ολοένα αυξανόµενο ανταγωνισµό (Drucker 1988, Hammer 19901). Οι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές υποστηρίζουν (ή δηµιουργούν) τις διεργασίες που ξεπερνούν τα στενά 

οργανωτικά όρια των επιµέρους τµηµάτων (departments) των επιχειρήσεων (Savage 

1990, σ. 102, Leymann & Roller 1999, σ.30). Σε µεγάλους οργανισµούς το βασικό 

στοιχείο για τη δηµιουργία νέων αποτελεσµατικών διεργασιών είναι η κοινή διαχείριση 

δεδοµένων ανάµεσα στις επιµέρους λειτουργίες σε «πραγµατικό» χρόνο (real-time). Ο 

στόχος είναι η ελαχιστοποίηση (αν όχι η εξάλειψη) των διοικητικών ενεργειών και 

καθηκόντων που προκύπτουν όταν η πληροφορία µεταφέρεται µέσω έντυπων (µη 

ηλεκτρονικών) µέσων. Συνεπώς προκειµένου να δηµιουργηθούν κοινές διεργασίες 

µεταξύ τµηµάτων και λειτουργιών όπου η πληροφορία θα µεταφέρεται σε «πραγµατικό» 

χρόνο απαιτήθηκε η εφαρµογή νέων τεχνολογιών Πληροφορικής προκειµένου να 

ξεπεραστούν τα µειονεκτήµατα του χώρου και του χρόνου. Οι απαιτήσεις αυτές σε 

συνδυασµό µε τα προβλήµατα που ανέκυπταν κατά την χρήση των MRPII συστηµάτων 

(Gupta 2000, Al-Mashari et al 2003) οδήγησαν στην δηµιουργία των ERP (Enterprise 

Resource Planning) συστηµάτων (Hoover 2001). Τα ERP παρέχουν την δυνατότητα 

ολοκλήρωσης (integration) της παραγωγικής διαδικασίας µε τους πελάτες και τους 

προµηθευτές (Callaway 1999, σ. 18, Gupta 2000), ενώ µπορεί να έχουν ως 

αποτέλεσµα την µείωση του κόστους, την παροχή καλύτερης εξυπηρέτησης προς τον 

πελάτη, την καλύτερη διαχείριση των αποθεµάτων και την βελτίωση της παραγωγικής 

διαδικασίας, συνδέοντας τις διάφορες επιχειρησιακές λειτουργίες µεταξύ τους (Rao 

2000, Chen 2001, Al-Mashari et al 2003, Jacobs & Bendoly 2003).  

 Η ανάγκη διασύνδεσης λειτουργιών µεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων που 

προέκυψε από αυτή την «διευρυµένη» οπτική της επιχείρησης έδωσε ώθηση στην 

                                                 
1 Σε άρθρο του στο Harvard Business Review o M. Hammer περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο η 
αυτοκινητοβιοµηχανία Ford «αντιλήφθηκε» την ανάγκη για ανασχεδιασµό των διεργασιών της 
χρησιµοποιώντας ως βάση την Τεχνολογία Πληροφορικής, λαµβάνοντας ως παράδειγµα την 
ανταγωνίστριά της, ιαπωνική αυτοκινητοβιοµηχανία, Mazda που επιτελούσε την ίδια επιχειρησιακή 
λειτουργία µε 99% λιγότερο προσωπικό. 
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δηµιουργία µιας κατηγορίας Πληροφοριακών Συστηµάτων που ονοµάστηκε 

∆ιεπιχειρησιακά Συστήµατα (∆ΠΣ) (InterOrganizational Systems-IOS). Στην αµέσως 

επόµενη παράγραφο πραγµατοποιείται εισαγωγική παρουσίαση στα ∆ΠΣ που 

αποτελούν και αντικείµενο µελέτης της παρούσας διατριβής. 

 

2. ∆ιεπιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήµατα (∆ΠΣ) 

 Το 1966 σε ένα άρθρο του στο Harvard Business Review, ο F. Kaufman (Kaufman 

1966) ζητούσε από τους γενικούς διευθυντές να «κοιτάξουν» πέρα από τα δικά τους 

οργανωτικά όρια, στις δυνατότητες που παρέχονται από τα ∆ΠΣ (Data systems that 

cross company boundaries). Τα ∆ιεπιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήµατα (∆ΠΣ - 

ΙnterOrganizational Systems - IOS) είναι συστήµατα που χρησιµοποιούνται από κοινού 

από δύο ή περισσότερους οργανισµούς για την διενέργεια µεταξύ τους συναλλαγών. 

Παρέχουν τη δυνατότητα µετασχηµατισµού του επιχειρησιακού περιβάλλοντος 

βελτιώνοντας την επεξεργασία των δεδοµένων, µειώνοντας τα σφάλµατα και το κόστος 

και συνεπώς δηµιουργώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για τις επιχειρήσεις που τα 

χρησιµοποιούν (Callaghan et al 1992). 

 Τα ∆ΠΣ υλοποιούνται µε χρήση διαφόρων τεχνικών που βασίζονται στην τεχνολογία 

της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Η παλαιότερη τεχνική υπήρξε το Electronic 

Data Interchange – EDI. Η µεγάλη καινοτοµία που έφερε το EDI υπήρξε η τυποποίηση 

του µηνύµατος (π.χ. τιµολόγιο, εντολή παραγγελίας κτλ) που ανταλλασσόταν µεταξύ 

επιχειρήσεων.  

 Η είσοδος του διαδικτύου αποτέλεσε το επόµενο αποφασιστικό βήµα για την 

διεπιχειρησιακή επικοινωνία. Τα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας του διαδικτύου 

επέτρεψαν την πιο εύκολη, γρήγορη και µε µικρότερο κόστος διασύνδεση των 

Πληροφοριακών Συστηµάτων και συνεπώς των αντίστοιχων επιχειρησιακών 
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διεργασιών των συνεργαζόµενων επιχειρήσεων (Avlonitis & Karayanni 2000). Το EDI 

απέκτησε τη δυνατότητα να υλοποιηθεί βασιζόµενο σε τεχνολογία διαδικτύου, οπότε και 

προέκυψε η τεχνική Internet-based EDI. Επιπλέον, η εµφάνιση των Ηλεκτρονικών 

Αγορών (Electronic Marketplaces) όπως και η χρήση λογισµικού στα πλαίσια 

ολοκληρωµένων εφαρµογών ∆ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain 

Management - SCM), προστέθηκαν στις δυνατές τεχνικές επιλογές διασύνδεσης µεταξύ 

επιχειρήσεων.  

 

3. Περιορισµοί και στόχοι της διατριβής 

 Η παρούσα έρευνα στηρίζεται στα ευρήµατα των προηγούµενων ερευνών στο 

επιστηµονικό πεδίο που αφορά την χρήση των ∆ΠΣ. Στη διεθνή αρθρογραφία έχουν 

ερευνηθεί οι διάφορες τεχνικές ∆ΠΣ όσον αφορά τον βαθµό χρήσης ή αποδοχής τους 

(Srinivasan et al 1994, Owens & Levary 2002, Soliman & Janz 2004, Strader & Shaw 

1997, Skjott-Larsen et al 2003, Barratt & Rosdahl 2002). 

Ωστόσο το ερευνητικό πεδίο της παρούσας διατριβής περιορίζεται στην διερεύνηση 

της χρήσης των ∆ΠΣ µε βάση τις υπηρεσίες διαδικτύου (και συγκεκριµένα των τεχνικών 

που περιγράφηκαν στην προηγούµενη παράγραφο) στον χώρο της αγοράς/ 

προµήθειας (purchasing) προϊόντων από τις επιχειρήσεις. Η εφαρµογή των τεχνικών 

∆ΠΣ, ιδιαίτερα αυτών που χρησιµοποιούν ως βάση το διαδίκτυο, από τις επιχειρήσεις 

προκειµένου να πραγµατοποιήσουν προµήθειες προϊόντων, οδήγησε στην εµφάνιση 

του όρου Electronic (E) - Procurement (Ηλεκτρονικές Προµήθειες) στην βιβλιογραφία 

προκειµένου να προσδιοριστεί η νέα επιχειρησιακή λειτουργία που δηµιουργήθηκε. 

 Στην διεθνή αρθρογραφία έχουν γίνει αρκετές έρευνες που εξετάζουν τον βαθµό 

χρήσης ή αποδοχής αυτών των τεχνικών και συσχετίζουν αυτόν τον βαθµό µε διάφορα 

επιχειρησιακά χαρακτηριστικά, αναζητώντας τα στη θεωρία που αφορά την υιοθέτηση 
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καινοτοµίας και καινοτοµικών τεχνολογικών εφαρµογών (Lancioni et al 2000,2003, 

Davila et al 2003, Patterson et al 2003,  Rao et al 2007, Sigala 2005, Nikas et al 2007). 

 Ωστόσο από την διεθνή έρευνα στο αντικείµενο των ηλεκτρονικών προµηθειών 

απουσιάζει ένα γενικότερο θεωρητικό πλαίσιο που θα λαµβάνει υπόψη και τις τρεις 

τεχνικές διεξαγωγής ηλεκτρονικών προµηθειών (θεωρώντας ως κοινό σηµείο τους την 

υλοποίησή τους µε βάση την τεχνολογία του διαδικτύου) και θα συσχετίζει τον βαθµό 

χρήσης τους ή την αντίληψη για την χρησιµότητά τους, µε επιχειρησιακά 

χαρακτηριστικά ή χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος της επιχείρησης, όπως αυτά 

προκύπτουν από την υπάρχουσα έρευνα  που αφορά την υιοθέτηση της τεχνολογικής 

καινοτοµίας. Ειδικότερα στην προϋπάρχουσα έρευνα στο αντικείµενο αυτό, δεν έχει 

ερευνηθεί η επίδραση της Πληροφοριακής Υποδοµής (Information Technology 

Infrastructure), της ευθυγράµµισης Πληροφοριακών Συστηµάτων και Επιχειρησιακών 

Στόχων (IT Alignment) στην χρήση ή την αντίληψη που διατηρούν τα στελέχη των 

επιχειρήσεων σχετικά µε την υιοθέτηση τεχνικών ∆ΠΣ. Η παρούσα έρευνα, έχει ως 

στόχο την δηµιουργία ενός τέτοιου θεωρητικού πλαισίου που τα δοµικά του στοιχεία θα 

προκύπτουν από την θεωρία για την υιοθέτηση της καινοτοµίας, θεωρώντας (όπως 

άλλωστε και η πλειοψηφία των προηγούµενων ερευνών στο αντικείµενο αυτό) τις 

τεχνικές ηλεκτρονικής διεξαγωγής διεπιχειρησιακών συναλλαγών ως καινοτοµικές.      

 Βασικός ερευνητικός στόχος της παρούσας διατριβής είναι η εξακρίβωση του 

βαθµού χρήσης των τεχνικών ∆ΠΣ σε ελληνικές επιχειρήσεις προκειµένου αυτές να 

πραγµατοποιήσουν προµήθειες/ αγορές προϊόντων, πρώτων υλών, ή υπηρεσιών. 

Επιπλέον εξετάζεται αφενός ο βαθµός στον οποίο οι τεχνικές αυτές θεωρούνται 

χρήσιµες από τις επιχειρήσεις (τα στελέχη τους τις αντιλαµβάνονται ως χρήσιµες) µε 

αποτέλεσµα να διερευνηθούν διαφορές που αφορούν την αντίληψη χρησιµότητας της 

κάθε τεχνικής και αφετέρου η πιθανή συσχέτιση της χρήσης τεχνικών ∆ΠΣ µε την 
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αντίληψη για τα πλεονεκτήµατα ή µειονεκτήµατα (που προέκυψαν µετά από µελέτη της 

σχετικής βιβλιογραφίας) που έχουν ή θα έχουν οι τεχνικές αυτές για την λειτουργία των 

επιχειρήσεων, όπως έχουν καταδείξει ανάλογες έρευνες (Rao et al 2007, Davila et al 

2003). Η διερεύνηση ενδεχόµενης συσχέτισης της κάθε τεχνικής µε συγκεκριµένες 

διαστάσεις της Πληροφοριακής Υποδοµής στοχεύει να οδηγήσει στην παρουσίαση των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε τεχνικής που µε τη σειρά τους θεωρείται ότι  

ενδεχοµένως προσδιορίζουν την συσχέτιση αυτή. Ακόµη, θεωρώντας ότι η τεχνολογική 

υποδοµή επηρεάζει την υιοθέτηση ή τον βαθµό χρήσης πληροφοριακών συστηµάτων 

(Chau & Tam 1997, Premkumar & Roberts 1999, Thong 1999), ελέγχεται η υποδοµή σε 

τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΙΤ infrastructure) των ελληνικών 

επιχειρήσεων µε στόχο να προσδιοριστεί η αλληλεπίδραση αυτής της υποδοµής µε την 

χρήση και την αντίληψη για την χρήση των ∆ΠΣ. Στα πλαίσια διερεύνησης της 

πληροφοριακής υποδοµής και λόγω της αυξανόµενης σηµασίας που λαµβάνει η 

ευθυγράµµιση2 (alignment) µεταξύ Πληροφοριακών Συστηµάτων και Στρατηγικών 

Στόχων της επιχείρησης (Brancheau et al 1996, Cragg et al 2002), δηλαδή του βαθµού 

στον οποίο τα Πληροφοριακά Συστήµατα εξυπηρετούν τους ευρύτερους 

επιχειρησιακούς στόχους, επιδιώκεται να αποδειχτεί η ενδεχόµενη συσχέτιση της 

συνέργιας αυτής µε την χρήση τεχνικών ∆ΠΣ από τις ελληνικές επιχειρήσεις. 

 Τέλος ένας άλλος επιµέρους στόχος της διατριβής είναι ο προσδιορισµός της 

ενδεχόµενης συσχέτισης µεταξύ της χρήσης (όπως και της αντίληψης που αφορά 

πιθανή χρήση) των ∆ΠΣ  και διάφορων επιχειρησιακών χαρακτηριστικών όπως για 

παράδειγµα το µέγεθος των επιχειρήσεων (Patterson et al 2003) ή την σχέση των 

επιχειρήσεων µε τους προµηθευτές τους. 

                                                 
2 Ο όρος Alignment αποδίδεται στην παρούσα διατριβή µε τους ελληνικούς όρους προσαρµογή,  
ευθυγράµµιση, συνέργια 
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4. Τα στάδια της έρευνας 

 Θεωρώντας την επιστηµονική έρευνα ως µία γραµµική διεργασία, προκύπτει ότι 

ακολουθεί κάποια στάδια (Sekaran 2003,σ. 56), τα οποία παρουσιάζονται στο Σχήµα 1.   

 

 

  

                   

 

     

 

 

 

  

 

Σχήµα 1: Τα στάδια της έρευνας (από Sekaran 2003)  

 

 Tα επιµέρους Στάδια µπορούν να οµαδοποιηθούν σε δύο ευρείς διεργασίες: την 

διεργασία ανάπτυξης του εννοιολογικού πλαισίου και των υποθέσεων προς έλεγχο 

και την διεργασία σχεδιασµού η οποία περιλαµβάνει το σχεδιασµό της έρευνας µε 

επιµέρους θέµατα όπως η επιλογή του δείγµατος, η συλλογή και ανάλυση των 

δεδοµένων. Η διεργασία ανάπτυξης περιλαµβάνει τα Στάδια 1 έως 5 ενώ τα υπόλοιπα 

περιλαµβάνονται στην διεργασία σχεδιασµού. Στο Στάδιο 1 µέσω της παρατήρησης 

γίνονται αντιληπτά στον ερευνητή συγκεκριµένα φαινόµενα µε τις ανάλογες συνέπειες. 

Στο Στάδιο 2 περιλαµβάνεται η αναζήτηση σε βάθος πληροφοριών σχετικών µε τα όσα 

7. 
ΣΥΛΛΟΓΗ 

∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

6. 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ 

5. 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

4. 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

3. 
ΟΡΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

ΟΧΙ 

1. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

2. 
ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

8. 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

9. 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

ΝΑΙ 
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παρατηρήθηκαν στο προηγούµενο στάδιο. Οι πληροφορίες συλλέγονται είτε µέσω 

συνεντεύξεων είτε µέσω της αναζήτησης της σχετικής µε το παρατηρηθέν πρόβληµα 

βιβλιογραφίας. Μετά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων και της βιβλιογραφικής 

αναζήτησης, ο ερευνητής είναι σε θέση να περιορίσει το αρχικό πρόβληµα που 

συνήθως έχει µεγάλο εύρος και να καθορίσει τους ερευνητικούς στόχους µε µεγαλύτερη 

ακρίβεια, κάτι που επιτελείται στο Στάδιο 3. Μετά από όλα αυτά στο Στάδιο 4 ακολουθεί 

η ανάπτυξη του θεωρητικού πλαισίου της έρευνας, που είναι ένα εννοιολογικό µοντέλο 

που αφορά τον τρόπο µε τον οποίο σύµφωνα µε τον ερευνητή υφίσταται λογική σχέση 

ανάµεσα στους διάφορους παράγοντες που έχουν αναγνωριστεί ως σηµαντικοί για το 

πρόβληµα. Από το εννοιολογικό πλαίσιο αναπτύσσονται υποθέσεις, κάτι που γίνεται 

στο Στάδιο 5, προκειµένου να εξεταστεί αν η θεωρία που εξετάζεται µέσω του µοντέλου 

ισχύει ή όχι. Οι υποθέσεις στη συνέχεια ελέγχονται µέσω των κατάλληλων στατιστικών 

αναλύσεων. Τα Στάδια 6 και 7 αφορούν τον σχεδιασµό και διεξαγωγή της έρευνας, το 

Στάδιο 8 περιλαµβάνει τον έλεγχο των ερευνητικών υποθέσεων που αναπτύχθηκαν στο 

Στάδιο 5, ενώ στο Στάδιο 9 διατυπώνονται τα συµπεράσµατα της έρευνας εφόσον οι 

περισσότερες από τις ερευνητικές υποθέσεις επαληθεύτηκαν. Εάν ωστόσο οι 

περισσότερες από τις υποθέσεις δεν επαληθεύτηκαν ο ερευνητής πρέπει να 

επανεξετάσει τις αιτίες για τις οποίες συνέβη αυτό κάτι που υποδηλώνουν οι 

διακεκοµµένες γραµµές στο Σχήµα 1, εννοώντας ότι η διαδικασία πρέπει να 

επαναξεκινήσει από το σηµείο που ο ερευνητής αντιλαµβάνεται ότι υπάρχει πρόβληµα.     

 

5. Η δοµή της διατριβής 

 Λαµβάνοντας ως βάση την αλληλουχία των εννέα Σταδίων, η παρούσα διατριβή 

διαιρείται σε δύο Ενότητες. Η πρώτη Ενότητα ονοµάζεται «Επισκόπηση Σχετικής 

Βιβλιογραφίας και Ερευνητικό Θεωρητικό Πλαίσιο». Στην Ενότητα αυτή 
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περιλαµβάνονται τα κεφάλαια που σχετίζονται κυρίως µε την ∆ιεργασία Ανάπτυξης 

(που   περιγράφηκε στην προηγούµενη παράγραφο) και πιο συγκεκριµένα τα κεφάλαια 

ένα έως πέντε. Πιο αναλυτικά : 

 Στα πλαίσια του πρώτου κεφαλαίου της διατριβής επιχειρείται η επεξήγηση όρων 

όπως Ηλεκτρονικό Εµπόριο, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, ∆ιεπιχειρησιακά Συστήµατα. Τα 

∆ιεπιχειρησιακά Συστήµατα αποτελούν το µέσο µε το οποίο διεξάγεται το 

∆ιεπιχειρησιακό (Business-to-Business) Ηλεκτρονικό Εµπόριο και συνεπώς 

επιτυγχάνεται το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. Συνεπώς κρίθηκε αναγκαία από τον ερευνητή 

η σύντοµη επεξήγηση των ανωτέρω όρων προκειµένου να προσδιοριστεί το ευρύτερο 

«περιβάλλον» της διατριβής. Επιπλέον στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται στατιστικά 

στοιχεία που αφορούν την υιοθέτηση τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 

καθώς και διεπιχειρησιακών συστηµάτων από τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης βάσει ερευνών της Eurostat. Στα πλαίσια του δεύτερου κεφαλαίου αναλύονται 

οι κατηγορίες των τεχνικών διεξαγωγής διεπιχειρησιακών ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η 

παρουσίαση των τεχνικών γίνεται µε τρόπο που να εµφανίζονται τα θετικά και αρνητικά 

σηµεία της καθεµιάς, ώστε να είναι εφικτή η όσο δυνατό καλύτερη σύγκριση µεταξύ 

τους. Ωστόσο µια πιο λεπτοµερής σύγκριση µεταξύ των τεχνικών θα απαιτούσε 

παράθεση εξειδικευµένων τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

(πρωτοκόλλων, προγραµµατιστικών περιβαλλόντων κτλ), κάτι που δεν εµπίπτει στους 

στόχους της παρούσας διατριβής. Παρόλα αυτά γίνεται αναφορά στις βασικές 

τεχνολογίες µε στόχο την πληρέστερη παρουσίαση τεχνολογικών ζητηµάτων που 

αφορούν τις τεχνικές ∆ΠΣ. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια της Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας. Τα ∆ΠΣ αποτελούν «συστατικό» της επιτυχηµένης ∆ιαχείρισης Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας (Supply Chain Management), καθότι ευνοούν και βελτιώνουν την 

διεπιχειρησιακή επικοινωνία. Επίσης στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται οι Ηλεκτρονικές 
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Προµήθειες, καθότι στην παρούσα διατριβή εξετάζονται οι δυνατότητες που παρέχουν 

τα ∆ΠΣ στην διενέργεια προµηθειών των επιχειρήσεων. ∆εδοµένου ότι οι περισσότεροι 

ερευνητές µελέτησαν το αντικείµενο των ∆ΠΣ ανατρέχοντας στην θεωρία της 

καινοτοµίας προκειµένου να προσδιορίσουν τους παράγοντες που συµβάλλουν στην 

υιοθέτησή τους και για τον λόγο ότι η χρήση των ∆ΠΣ διατηρεί τα χαρακτηριστικά µίας 

καινοτοµικής εφαρµογής, στο τέταρτο κεφάλαιο της διατριβής γίνεται µία επισκόπηση 

της γενικής βιβλιογραφίας που αφορά την υιοθέτηση καινοτοµικών τεχνολογικών 

εφαρµογών. Η επισκόπηση αυτή οδηγεί σε ένα θεωρητικό πλαίσιο που συνοψίζει τις 

βασικές κατηγορίες παραγόντων που συσχετίζονται είτε θετικά είτε αρνητικά µε την 

υιοθέτηση καινοτοµικών τεχνολογικών εφαρµογών. Στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται η 

παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου της παρούσας έρευνας που είναι το δίκτυο των 

συσχετίσεων µεταξύ των µεταβλητών που θεωρούνται σχετιζόµενες µε τον ερευνητικό 

στόχο. Αρχικά στα πλαίσια του κεφαλαίου αυτού γίνεται επεξήγηση των λόγων που 

οδήγησαν τον ερευνητή στην εξέταση των συγκεκριµένων µεταβλητών. Μετά την 

παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου, ακολουθεί η παράθεση των ερευνητικών 

υποθέσεων που ερευνώνται στο δεύτερο τµήµα της διατριβής µε χρήση ποσοτικών 

µεθόδων. Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση της µεθοδολογίας της έρευνας, που 

είναι η ακολουθία των βηµάτων από τα οποία συνίσταται η ερευνητική διεργασία. Στο 

κεφάλαιο αυτό γίνεται συνοπτική επεξήγηση των σταδίων της µεθοδολογίας (όπως 

αυτά ορίζονται από την αντίστοιχη βιβλιογραφία) και του τρόπου διεξαγωγής της 

παρούσας έρευνας βάσει των σταδίων αυτών. 

 Στην δεύτερη Ενότητα της διατριβής παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της 

έρευνας. Πιο συγκεκριµένα στο έβδοµο κεφάλαιο γίνεται σύντοµη περιγραφή και 

σχολιασµός των µεταβλητών (µονοµεταβλητή ανάλυση) µε χρήση µέτρων της 

περιγραφικής στατιστικής και διαγραµµάτων όπου κρίθηκε αναγκαίο. Στο όγδοο 



 13 

κεφάλαιο πραγµατοποιείται η διµεταβλητή και πολυµεταβλητή ανάλυση. Παράλληλα 

επιδιώκεται η όσο το δυνατό πιο σύντοµη και περιεκτική παρουσίαση των στατιστικών 

ελέγχων και µέτρων που χρησιµοποιούνται µε στόχο την καλύτερη κατανόηση των 

αποτελεσµάτων της εφαρµογής τους στα δεδοµένα της έρευνας. Η διατύπωση των 

µαθηµατικών σχέσεων, βάσει των οποίων προκύπτουν οι συγκεκριµένοι στατιστικοί 

έλεγχοι, αποφεύχθηκε καθώς κάτι τέτοιο δεν εµπίπτει στα πλαίσια των στόχων της 

διατριβής, ωστόσο οι βιβλιογραφικές αναφορές οδηγούν τον αναγνώστη στα 

συγκεκριµένα βιβλία (κατά κύριο λόγο) ή άρθρα που επεξηγούν αναλυτικότερα τις 

µεθόδους αυτές. Επίσης στο κεφάλαιο αυτό επιτυγχάνεται ο έλεγχος των βασικών 

ερευνητικών υποθέσεων που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο πέντε και που προκύπτουν 

στα πλαίσια του υπό έρευνα θεωρητικού υποδείγµατος. Στο κεφάλαιο εννέα αφενός 

γίνεται παρουσίαση των βασικών ευρηµάτων και συµπερασµάτων της έρευνας και 

αφετέρου παρατίθενται οι προτάσεις για µελλοντική έρευνα. Τέλος στα πλαίσια της 

παρούσας διατριβής έγινε χρήση τριών Παραρτηµάτων, των οποίων η χρήση (όπως και 

των υποσηµειώσεων που υπάρχουν σε κάθε κεφάλαιο) κρίθηκε απαραίτητη 

προκειµένου να υπάρξει µεγαλύτερη πληρότητα και σαφήνεια κατά την παρουσίαση του 

περιεχοµένου της διατριβής, χωρίς ωστόσο να επηρεαστεί η ροή των κεφαλαίων και 

των επιµέρους παραγράφων.     
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ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ – ∆ΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
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1.1 Ηλεκτρονικό Εµπόριο 

 Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχει οµοφωνία ως προς τον ορισµό του 

Ηλεκτρονικού Εµπορίου (ΗΕ) και οι περισσότεροι από τους ορισµούς αναφέρονται 

ουσιαστικά στην διεξαγωγή του παραδοσιακού εµπορίου µε ηλεκτρονικά µέσα 

(Γεωργόπουλος 2001, Riggins & Rhee 1998).  

 Ένας ορισµός του ΗΕ που θα µπορούσε να δοθεί είναι ο εξής: «Το ΗΕ ορίζεται ως 

ένα σύνολο επιχειρηµατικών στρατηγικών που είναι δυνατό να υποστηρίξουν 

συγκεκριµένους τοµείς επιχειρηµατικής δραστηριότητας και συγκεκριµένες 

επιχειρηµατικές πρακτικές, οι οποίες επιτρέπουν, µέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών, 

τη διεκπεραίωση εταιρικών διαδικασιών µε ηλεκτρονικά µέσα» (∆ουκίδης 1998, 

Γεωργόπουλος 2001). Είναι σαφές ότι ο ανωτέρω ορισµός περιλαµβάνει την χρήση του 

ΗΕ για την εκτέλεση των εταιρικών διαδικασιών µε ηλεκτρονικά µέσα. Επιπλέον όµως 

θεωρεί το ΗΕ άµεσα συνδεδεµένο µε τη στρατηγική της επιχείρησης, θεωρώντας το 

προφανώς ως ένα «εργαλείο» που χρησιµοποιείται σε µεγάλο βαθµό για τη χάραξη 

στρατηγικής της επιχείρησης.  

 Μια άλλη οπτική του ΗΕ, η οποία εµφανίζει τις διάφορες διαστάσεις του, ώστε να 

γίνεται αντιληπτή η χρησιµότητά του παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.1 (Kalakota & 

Whinston 1997, σ.3) όπου ανάλογα µε την οπτική γωνία θεώρησης του ΗΕ δίνεται και ο 

αντίστοιχος ορισµός. Σύµφωνα µε την οπτική αυτή, προστίθεται µία νέα διάσταση του 

όρου ΗΕ, αυτή της χρησιµότητάς του για την µείωση του κόστους, την βελτίωση της 

ποιότητας των προϊόντων και την µείωση της ταχύτητας παράδοσής τους, συνδέοντας 

συνεπώς τη χρήση του µε την επίτευξη συγκεκριµένων αποτελεσµάτων για την 

επιχείρηση που το υιοθετεί. 
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Πίνακας 1.1 Ορισµός ΗΕ (Kalakota & Whinston 1997)  

 

1.2 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 

 Ο εντεινόµενος ανταγωνισµός και οι νέες δυνατότητες που δίνει το Ηλεκτρονικό 

Εµπόριο οδηγούν τις παραδοσιακές επιχειρήσεις να κτίσουν µοντέλα Ηλεκτρονικού 

Επιχειρείν (E-Business) που είναι ευέλικτα και στοχεύουν στον πελάτη (Evans & 

Wurster 1999). Το ΗΕ εκτελείται αποτελεσµατικά µόνο µέσα σε ένα περιβάλλον στο 

οποίο υπάρχουν οι βάσεις Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (Kalakota & Robinson 1999). 

 Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθούν οι διαφορές ανάµεσα στον όρο ΗΕ 

(Ηλεκτρονικό Εµπόριο) και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. Όπως προαναφέρθηκε το ΗΕ 

χρησιµοποιείται συχνά για να περιγράψει τις συναλλαγές που διεξάγονται µεταξύ 

επιχειρησιακών εταίρων. Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν αναφέρεται όχι απλά στην αγορά 

και πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών, αλλά επίσης στην εξυπηρέτηση πελατών, τη 

συνεργασία µε τους επιχειρησιακούς εταίρους, τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής µάθησης (e-

learning) καθώς και τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών συναλλαγών εντός ενός οργανισµού 

(Turban et al 2006, Evans & Wurster 1999, Norris et al 2000). Σύµφωνα µε τους 

Kalakota και Robinson (Kalakota & Robinson 1999) Ηλεκτρονικό Επιχειρείν είναι η 

πολύπλοκη συνέργια επιχειρησιακών διεργασιών, επιχειρησιακών εφαρµογών και 

∆ιάσταση ΗΕ Ορισµός ΗΕ 

Επικοινωνίες Μεταφορά και παράδοση πληροφοριών, προϊόντων, υπηρεσιών, 
πληρωµών µέσω τηλεφωνικών γραµµών, δικτύων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών ή άλλων µέσων 

Επιχειρηµατικές διαδικασίες Εφαρµογή της τεχνολογίας για την αυτοµατοποίηση των 
επιχειρηµατικών συναλλαγών και της ροής εργασιών 

Υπηρεσίες Εργαλείο το οποίο παρέχει στις επιχειρήσεις, τους καταναλωτές 
και τη διοίκηση τη δυνατότητα να µειώνουν το κόστος παροχής 
υπηρεσιών, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα των αγαθών 
και αυξάνοντας την ταχύτητα παράδοσής τους. 

«Οn-line» πλευρά Η δυνατότητα αγοράς και πώλησης προϊόντων και πληροφοριών 
µέσω του διαδικτύου ή άλλων on-line υπηρεσιών 
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οργανωτικής δοµής που είναι απαραίτητη προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα υψηλής 

αποτελεσµατικότητας επιχειρησιακό µοντέλο. 

 Αν το ΗΕ ορίζεται ως η αγορά και η πώληση µε χρήση ψηφιακών µέσων, το 

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, συµπεριλαµβάνοντας το ΗΕ, αποτελείται από εφαρµογές front-

office και back-office. Συνεπώς το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν δεν περιλαµβάνει µόνο τις 

απλές συναλλαγές του ΗΕ αλλά αφορά τον ανασχεδιασµό των παλιών επιχειρησιακών 

µοντέλων, προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η αξία που δηµιουργείται για τους πελάτες 

(Βλαχοπούλου 2003, σ. 286).  

 

1.3 Τύποι Ηλεκτρονικού Εµπορίου  

 Μία µορφή ταξινόµησης των διαφόρων κατηγοριών ΗΕ γίνεται µε βάση τη σχέση 

ανάµεσα στους συµµετέχοντες. Συνεπώς ανάλογα µε το είδος των εµπορικών εταίρων 

που συµµετέχουν σε διαδικασίες ΗΕ και ιδιαίτερα ανάλογα µε το ποιος είναι ο πωλητής 

(πάροχος) των ηλεκτρονικών υπηρεσιών,  το ΗΕ διακρίνεται σε διάφορους τύπους. Μία 

συνοπτική κατάταξη των τύπων ΗΕ παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.2 (Coppel 2000, 

Turban et al 2006): 

 
Πίνακας 1.2:Τύποι ΗΕ (Coppel 2000)3 

                                                 
3 Στο σχήµα όπου G= Kυβερνητικός Οργανισµός, B=Επιχείρηση, C=Πελάτης. Στην περίπτωση που ο 
συµβαλλόµενος είναι Κυβέρνηση ως άλλος συµβαλλόµενος θεωρείται ο Πολίτης αντί του Πελάτη 

    GG22GG                  GG22BB                    GG22CC  

    BB22GG                  BB22BB                      BB22CC  

    CC22GG                  CC22BB                    CC22CC  

Κυβερνητικός 
Οργανισµός Επιχείρηση Πελάτης 

Κυβερνητικός 
Οργανισµός 

Επιχείρηση 

Πελάτης 
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Στον ανωτέρω πίνακα οι εταίροι είναι τρεις, η επιχείρηση, ο κυβερνητικός οργανισµός 

και ο πελάτης/ ιδιώτης. Ανάλογα µε το ποιος αγοράζει και ποιος πωλεί προκύπτει και ο 

αντίστοιχος τύπος ΗΕ4. Στη συνέχεια αναφέρονται συνοπτικά οι τύποι ΗΕ. 

 

• ΗΕ «Κυβερνητικός Οργανισµός προς Κυβερνητικό Οργανισµό» 

 Αφορά την ηλεκτρονική διασύνδεση και επικοινωνία µεταξύ των διαφόρων 

κυβερνητικών οργανισµών και υπηρεσιών.  

• ΗΕ «Κυβερνητικός Οργανισµός προς Επιχείρηση»  

 Αφορά τις υπηρεσίες που προσφέρει ένας Κυβερνητικός Οργανισµός στις 

επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για να µπορεί να µετρά την πρόοδο των 

κρατών-µελών στο χώρο της ηλεκτρονικής δηµιούργησε διάφορους δείκτες, ενώ σε 

συνεννόηση µε τα ίδια τα κράτη προχώρησε στη δηµιουργία µίας λίστας µε οκτώ 

βασικές δηµόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες 5.  

• ΗΕ «Κυβερνητικός Οργανισµός προς Πολίτη» 

 Αφορά τις υπηρεσίες που προσφέρει ένας Κυβερνητικός Οργανισµός σε Πολίτες. 

Αντίστοιχα µε την προαναφερθείσα, στην συγκεκριµένη κατηγορία έχουν δηµιουργηθεί 

από την ΕΕ δώδεκα βασικές υπηρεσίες6 . 

• ΗΕ «Πολίτης προς Κυβερνητικό Οργανισµό» 

 Περιλαµβάνει υπηρεσίες όπως αναζήτηση πληροφοριών, συµµετοχή σε 

διαγωνισµό,  πώληση υπηρεσίας ή προϊόντος πολίτη σε κρατικό οργανισµό. 

                                                                                                                                                             
 
4 Σε «συµµετρικούς» τύπους π.χ. G2B και B2G υπάρχει ουσιαστικά επικάλυψη των λειτουργιών που 
καλύπτουν, ωστόσο εξακολουθεί να υφίσταται µία λεπτή διαφορά που αφορά το ποιος παρέχει την 
υπηρεσία και ποιος την αιτείται. 
5 Οι υπηρεσίες αυτές είναι: φόρος εισοδήµατος/ εργοδοτική εισφορά, δηµοτικός φόρος, ΦΠΑ, σύσταση 
εταιρίας, υποβολή πληροφοριών σε στατιστικά γραφεία, άδειες εξαγωγών, άδειες σχετικές µε το 
περιβάλλον (ΝΕΟ, New Economy Observer, Ιούνιος 2005) 
6 Οι υπηρεσίες αυτές είναι: φόρος εισοδήµατος, υπηρεσίες εύρεσης εργασίας, πιστοποιητικά, αιτήσεις για 
κοινωνικά επιδόµατα-προσωπικά έγγραφα, άδεια αυτοκινήτου, οικοδοµικές άδειες, δήλωση στην 
αστυνοµία, χρήση δηµόσιων βιβλιοθηκών, εγγραφές σε σχολεία/ πανεπιστήµια, ενηµέρωση αλλαγής 
κατοικίας, υπηρεσίες σχετικά µε θέµατα υγείας (ΝΕΟ, New Economy Observer, Ιούνιος 2005) 
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• ΗΕ «Πελάτης προς Επιχείρηση» 

 Σε αυτή την κατηγορία ΗΕ περιλαµβάνονται οι συναλλαγές που πραγµατοποιούνται 

από άτοµα που πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες σε οργανισµούς ή εναλλακτικά 

αναζητούν πωλητές/ επιχειρήσεις και συναλλάσσονται µε αυτούς (Turban et al 2006). 

• ΗΕ «Πελάτης προς Πελάτη» 

 Σε αυτή την κατηγορία ΗΕ ένας πελάτης πωλεί κατευθείαν σε πελάτες. 

Παραδείγµατα είναι πωλήσεις από αγγελίες, η διαφήµιση προσωπικών υπηρεσιών, η 

πώληση γνώσης και εξειδίκευσης (Turban et al 2006). Η πώληση µπορεί να διεξαχθεί 

και µέσω δηµοπρασιών.  

• ΗΕ «Επιχείρηση προς Κυβερνητικό Οργανισµό» 

 Περιλαµβάνει υπηρεσίες όπως αναζήτηση πληροφοριών, συµµετοχή σε 

διαγωνισµό,  πώληση υπηρεσιών ή προϊόντων επιχείρησης σε κρατικό οργανισµό. 

• ΗΕ «Επιχείρηση προς Πελάτη» 

 Η κατηγορία εφαρµογών επιχείρηση προς καταναλωτή παρουσιάζει αυξανόµενη 

χρήση σε διεθνές επίπεδο, λόγω της ευρείας χρήσης των δυνατοτήτων του διαδικτύου, 

το οποίο ενδείκνυται για την αποτελεσµατική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σε 

µεγάλο εύρος πιθανών πελατών. Οι επιχειρήσεις εκµεταλλευόµενες τα στρατηγικά 

οφέλη που προσφέρει το HE µέσω του διαδικτύου, δηµιουργούν καινοτοµικά προϊόντα 

(ή προωθούν τα παραδοσιακά προϊόντα µε καινοτοµικό τρόπο, π.χ. ψηφιακή 

αποστολή) και τα προωθούν στους καταναλωτές (∆ουκίδης 1998). Επιπλέον η 

δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών από τους πελάτες και η διαθεσιµότητά τους από 

την µεριά της επιχείρησης θεωρείται ότι είναι ένα επιπλέον όφελος για τους 

οργανισµούς (Kalakota & Whinston 1996, σ. 513). 

 Στην κατηγορία αυτή εποµένως εντάσσονται, συναλλαγές λιανικού εµπορίου µε 

µεµονωµένους αγοραστές. Παράδειγµα επιχειρήσεων τέτοιου τύπου αποτελούν 
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βιβλιοπωλεία, καταστήµατα ηλεκτρικών ειδών ή υπολογιστών κτλ, όπου η παράδοση 

των προϊόντων γίνεται συνήθως στο φυσικό χώρο των πελατών (Turban et al 2006).     

ΗΕ Επιχείρηση προς Επιχείρηση 

 Η κατηγορία αυτή είναι η πιο στενά σχετιζόµενη µε το αντικείµενο της παρούσας 

έρευνας. Το ΗΕ Επιχείρηση προς Επιχείρηση (Business-to-Business E-Commerce) 

είναι ευρύτερα γνωστό µε την ονοµασία Β2Β και αναφέρεται στις συναλλαγές ανάµεσα 

στις επιχειρήσεις που διεξάγονται ηλεκτρονικά κυρίως µε χρήση του διαδικτύου 

(Mahadevan 2003). Τέτοιες συναλλαγές µπορούν να λάβουν χώρα µεταξύ µίας 

επιχείρησης και άλλων επιχειρήσεων-µελών, της εφοδιαστικής της αλυσίδας ή 

οποιονδήποτε άλλων επιχειρήσεων (Whiteley 2000 σ.63). Τα παραγωγικά οφέλη από 

το Β2Β ΗΕ συνοψίζονται σε πλεονεκτήµατα που απορρέουν από την αυτοµατοποίηση 

των συναλλαγών, τον βελτιστοποιηµένο συντονισµό ανάµεσα στην ζήτηση και την 

προσφορά, την βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας, την εύρεση νέων αγορών και 

πελατών (Reiley& Spulber 2001, Timmers 2000 σ.180, Σιώµκος & Τσιάµης 2004 σ. 44).  

 Το Β2Β ΗΕ έχει διάφορα χαρακτηριστικά (Γεωργόπουλος 2001). Καταρχήν όσον 

αφορά τους συναλλασσόµενους διεξάγεται είτε άµεσα µεταξύ πωλητή και αγοραστή είτε 

έµµεσα, δηλαδή µε χρήση ενδιαµέσου (intermediary). Επίσης µπορεί να διεξαχθεί είτε 

για αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών σε µη προκαθορισµένη και προγραµµατισµένη 

βάση συνήθως σε τιµές και όρους που ισχύουν την συγκεκριµένη χρονική στιγµή στην 

συγκεκριµένη αγορά, είτε για αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών στα πλαίσια 

µακροπρόθεσµων συµβολαίων που συνήθως βασίζονται σε ιδιωτικές διαπραγµατεύσεις 

µεταξύ αγοραστών και πωλητών. Ακόµη δύο είναι οι κατηγορίες προϊόντων που 

διαπραγµατεύονται στο B2B HE : προϊόντα που αγοράζει µία επιχείρηση και αφορά την 

δική της χρήση (δεν µεταπωλεί ή εµπορεύεται) και προϊόντα που αγοράζει µια 

επιχείρηση και µεταπωλεί ή χρησιµοποιεί ως πρώτες ύλες στην παραγωγή.       
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1.4 ∆ιεπιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήµατα 

 Το ΗΕ, και ειδικότερα το ΗΕ µεταξύ επιχειρήσεων (B2B - Business to Business), 

διεξάγεται σε µία ευρύτερα αντιλαµβανόµενη άτυπη ηλεκτρονική αγορά όπου οι 

αγοραστές και πωλητές συναντώνται ηλεκτρονικά προκειµένου να ανταλλάξουν 

προϊόντα, υπηρεσίες, χρήµατα, ή πληροφορίες. Οι ηλεκτρονικές αυτές αγορές 

ουσιαστικά υλοποιούνται µε χρήση συστηµάτων που στην αρθρογραφία αναφέρονται 

ως ∆ιεπιχειρησιακά Συστήµατα (Inter-Organizational Systems – IOS) (Turban et al 

2006). 

 ∆ιεπιχειρησιακά Συστήµατα (∆ΠΣ) είναι τα Πληροφοριακά Συστήµατα που 

λειτουργούν µεταξύ δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων/ οργανισµών, συνδέοντας µία ή 

περισσότερες επιχειρήσεις µε τους πελάτες ή/ και µε τους προµηθευτές τους (Kaufman 

1966, Cash & Konsynski 1985, Bakos 1991, Chismar & Meier 1992, Wilson & Vlosky 

1998). Τα Συστήµατα αυτά κτίζονται µε χρήση τεχνολογίας Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών που διευκολύνει κι επιτρέπει την δηµιουργία, αποθήκευση και µεταφορά 

της πληροφορίας. Παρέχουν την δυνατότητα µετασχηµατισµού των ορίων της 

επιχείρησης, των σχέσεών της µε τις συνεργαζόµενες7 και των αγορών στις οποίες 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση (Malone et al 1987, Gurbaxani & Whang 1991, 

Konsynski 1993, Grover & Malhotra 1997).   

 Στη διεθνή βιβλιογραφία τα ∆ΠΣ αναφέρονται µε τον όρο Inter-Organizational 

Systems (IOS) που χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά από τους Barrett και Konsynski 

(Barrett & Konsynski 1982) κι έως σήµερα χρησιµοποιείται ευρέως  για την περιγραφή 

αυτών των συστηµάτων που υλοποιούν την ηλεκτρονική διασύνδεση µεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων οργανισµών (Bakos 1991). 

                                                 
7 Συνεργαζόµενες επιχειρήσεις θεωρούνται τόσο οι πελάτες όσο και οι προµηθευτές στα πλαίσια του 
εκτεταµένου (extended) οργανισµού τη δηµιουργία του οποίου διευκολύνουν τα ∆ΠΣ.  
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 Πολλοί ερευνητές έχουν από εκείνη την περίοδο έως σήµερα ασχοληθεί µε το 

αντικείµενο των ∆ΠΣ. ∆εδοµένου ότι η τεχνολογία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

µπορεί να µετασχηµατίσει την βάση στην οποία στηρίζεται ο ανταγωνισµός (McFarlan 

et al 1983, McFarlan 1984), oι Cash και Konsynski  αφού τονίζουν την στρατηγική 

διάσταση της χρήσης των ∆ΠΣ, διαπιστώνοντας ότι τα συστήµατα αυτά αλλάζουν τον 

συσχετισµό δυνάµεων ανάµεσα στους αγοραστές και τους προµηθευτές (Porter & Millar 

1985, Porter 2001), στη συνέχεια παρουσιάζουν συγκεκριµένες µεθόδους προκειµένου 

να βοηθήσουν τα στελέχη των επιχειρήσεων να σταθµίσουν τα ενδεχόµενα οφέλη και 

µειονεκτήµατα από τη χρήση τέτοιων συστηµάτων (Cash & Κonsynski 1985). Τα 

συστήµατα αυτά µπορούν να δώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στους χρήστες τους 

και µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τις επιχειρήσεις προκειµένου να υλοποιήσουν 

µία ανταγωνιστική στρατηγική (ηγεσίας κόστους, διαφοροποίησης, επικέντρωσης) 

παρέχοντας πλεονεκτήµατα όπως µείωση κόστους, αύξηση κόστους µεταστροφής 

(switching cost), εµπόδια εισόδου ανταγωνιστών, οικονοµίες κλίµακας (Copeland & 

McKeney 1988, ∆ηµητριάδης & Μπάλτας 2003 σ. 148, Οικονόµου & Γεωργόπουλος 

2004 σ. 227,264). 

  Αρκετοί ερευνητές τονίζουν τα οφέλη της χρήσης των ∆ΠΣ (ενδεικτικά αναφέρονται 

οι Malone et al 1987, Bakos 1991,1997,1998, Chismar & Meier 1992, Konsynski 1993, 

Srinivasan et al 1994), ενώ άλλοι έχουν αναγνωρίσει το ενδεχόµενο η χρήση αυτών των 

συστηµάτων να µεταβάλλει τους συσχετισµούς στην εφοδιαστική αλυσίδα της 

επιχείρησης (σχέση και διαπραγµατευτική ικανότητα µεταξύ προµηθευτών-αγοραστών) 

και να παρουσιαστεί σύγκρουση (conflict) (Riggins et al 1994, Kumar & Dissel 1996, 

Copeland & McKeney 1988, Wilson & Vlosky 1998). Επιπλέον η χρήση τέτοιων 

συστηµάτων εµποδίζεται από παράγοντες που έχουν σχέση µε την στάση των 

επιχειρήσεων έναντι της καινοτοµίας, ή τους περιορισµούς που τίθενται από τεχνικά 
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ζητήµατα που αφορούν την υιοθέτηση της συγκεκριµένης τεχνολογικής καινοτοµίας 

(Davila et al 2003, Rao et al 2007).  

 Τα ∆ΠΣ υλοποιούνται µε χρήση διαφόρων τεχνικών που βασίζονται στην τεχνολογία 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και οι οποίες θα παρουσιαστούν αναλυτικά στο 

∆εύτερο Κεφάλαιο της διατριβής. 

 

1.5 Στατιστικά στοιχεία  

 Παρόλο το γεγονός ότι αρχικά δόθηκε µεγαλύτερη έµφαση από την επιχειρηµατική 

και ακαδηµαϊκή κοινότητα στο ΗΕ «Πελάτης προς Πελάτη» οι εκτιµήσεις είναι ότι το ΗΕ 

«Επιχείρηση προς Επιχείρηση» θα εµφανίσει υψηλότερους όγκους συναλλαγών και θα 

επιτύχει υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης (∆ηµητριάδης & Μπάλτας 2003 σ. 32, Davila 

et al 2003, Albrecht et al 2005). 

 Πιο συγκεκριµένα η χρήση των τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

από τις επιχειρήσεις, για υπηρεσίες όπως η πρόσβαση στο διαδίκτυο, η ύπαρξη 

ιστοσελίδας, η ύπαρξη εσωτερικού δικτύου υπολογιστών, η εσωτερική και εξωτερική 

ολοκλήρωση, οι ηλεκτρονικές προµήθειες και οι ηλεκτρονικές πωλήσεις αυξάνεται 

σταθερά τα τελευταία έτη όπως φαίνεται από το Σχήµα Π1 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. 

 Η κυρίαρχη θέση του διαδικτύου µεταξύ όλων των υπόλοιπων δικτύων επικοινωνίας 

είναι προφανής εξαιτίας του µεγέθους του σε όρους πλήθους ατόµων και επιχειρήσεων 

των οποίων κάνει εφικτή τη διασύνδεση. Η εισαγωγή της τεχνολογίας και των 

καινοτοµιών γενικά πιστεύεται ότι ακολουθεί µία καµπύλη σε σχήµα S (S – Shaped 

Curve), όπου τα επίπεδα υιοθέτησης αυξάνονται αργά στην αρχή, στη συνέχεια 

επιταχύνονται και τελικά επιβραδύνονται έως ότου φτάσουν στο τέρµα (στο σηµείο 

κορεσµού). Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρατίθενται στο Σχήµα Π2 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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Ι, για τα περισσότερα µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) η πρόσβαση στο διαδίκτυο 

προσεγγίζει το σηµείο κορεσµού. 

 Επίσης η ύπαρξη µίας τοποθεσίας διαδικτύου (web site) από τις επιχειρήσεις 

αποτελεί ένα βήµα προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης του ηλεκτρονικού επιχειρείν, 

καθώς διαδραµατίζει έναν πιο ενεργό ρόλο από µία απλή σύνδεση-πρόσβαση στο 

διαδίκτυο, ανεξάρτητα από την χρήση του. Το συνολικό ποσοστό των επιχειρήσεων της 

ΕΕ µε τοποθεσία στο διαδίκτυο είναι 61%, ενώ είναι αξιοσηµείωτα υψηλότερο για 

µεγαλύτερες επιχειρήσεις, καθώς είναι 90% για τις µεγάλες και 79% για µεσαίου 

µεγέθους επιχειρήσεις όπως παρουσιάζεται στο Σχήµα Π3 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.  

Η ίδια ανάλυση των επιπέδων υιοθέτησης µιας τοποθεσίας διαδικτύου δείχνει ότι όλα τα 

κράτη µέλη της ΕΕ εµφανίζονται να είναι στην φάση της γρήγορης υιοθέτησης στα 

πλαίσια της καµπύλης υιοθέτησης τεχνολογίας (Σχήµα Π4 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 

 Εκτός από τη χρήση του διαδικτύου και των τοποθεσιών διαδικτύου έχει ενδιαφέρον, 

ιδιαίτερα στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, η παράθεση στατιστικών για τις αγορές 

και πωλήσεις µέσω του διαδικτύου των επιχειρήσεων στην ΕΕ. Συνολικά το 24% των 

επιχειρήσεων στην ΕΕ πραγµατοποίησαν το 2005 αγορές online ενώ παρουσιάζεται µια 

σηµαντική διαφορά όταν κοιτάζουµε στις πωλήσεις online καθώς µόνο το 12% των 

επιχειρήσεων ενεπλάκησαν σε αυτή τη δραστηριότητα (Σχήµα Π5 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I) 

 Στο Σχήµα Π6 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I παρουσιάζεται ότι το επιχειρησιακό µοντέλο των 

online πωλήσεων χρησιµοποιείται πιο συχνά από ξενοδοχεία και άλλες επιχειρήσεις 

παροχής καταλύµατος. Οι πωλήσεις online είναι πιο κοινές ανάµεσα σε επιχειρήσεις 

που υπάρχουν στον τοµέα υπηρεσιών (κυρίως επιχειρήσεις που οι δραστηριότητές 

τους αφορούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές και σχετιζόµενες δραστηριότητες). 

 Επιπλέον θεωρώντας ότι τα πλεονεκτήµατα της χρήσης των συστηµάτων online 

προµηθειών και πωλήσεων από τις επιχειρήσεις σχετίζονται µε την υιοθέτηση των 
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τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, στο Σχήµα Π7 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

παρουσιάζεται η υιοθέτηση Τοπικών ∆ικτύων από επιχειρήσεις όπου το 65% των 

επιχειρήσεων της ΕΕ εµφανίζονται να έχουν Τοπικό ∆ίκτυο. Παράλληλα στο Σχήµα Π8 

παρουσιάζεται ότι περίπου το ένα τρίτο των επιχειρήσεων της ΕΕ χρησιµοποιούν ένα 

ενδοδίκτυο (intranet), ενώ στο Σχήµα Π9 γίνεται εµφανές ότι οι επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον χώρο των υπηρεσιών χρησιµοποιούν πιο συχνά τις ανωτέρω 

τεχνολογίες. 

 Τέλος, µια από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές για τα δίκτυα υπολογιστών αφορά την 

ολοκλήρωση επιχειρησιακών διεργασιών. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι µε τους οποίους 

οι επιχειρησιακές διεργασίες µπορούν να ολοκληρωθούν. Ένας από αυτούς είναι η 

αυτοµατοποίηση ή η αυτόµατη διασύνδεση διαφορετικών διεργασιών, πληροφοριακών 

συστηµάτων ή επιχειρησιακών λειτουργιών (functions) της επιχείρησης. Προκειµένου να 

µετρηθεί η εσωτερική ολοκλήρωση (integral integration) των επιχειρησιακών 

διεργασιών (επιχειρησιακές διεργασίες εντός της επιχείρησης, σε αντίθεση µε την 

εξωτερική ολοκλήρωση - external integration- όπου εµπλέκονται πολλές επιχειρήσεις), 

η έρευνα της Eurostat µετρά την αυτόµατη διασύνδεση ανάµεσα στα συστήµατα 

υπολογιστών που χρησιµοποιούνται για την διαχείριση εντολών (που δίνονται ή 

λαµβάνονται) και τριών άλλων εσωτερικών συστηµάτων: συστήµατα ελέγχου 

αποθεµάτων, συστήµατα έκδοσης τιµολογίων και συστήµατα διαχείρισης παραγωγής. 

Στο Σχήµα Π10 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I εµφανίζεται ότι το ένα τρίτο περίπου των 

επιχειρήσεων της ΕΕ συνδέει αυτόµατα τα συστήµατα υπολογιστών που έχει 

προκειµένου να διαχειριστεί τις εντολές µε τουλάχιστον ένα από τα τρία συστήµατα που 

αναφέρονται παραπάνω. Επιπλέον εµφανίζονται και οι διαφορές ανάµεσα στις 

επιχειρήσεις διαφορετικών µεγεθών: το 68% των µεγάλων επιχειρήσεων στην ΕΕ 

ολοκληρώνονται εσωτερικά, ενώ λιγότερο από το µισό των µικρών κάνει το ίδιο. 
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 Προκειµένου να µετρηθεί η ολοκλήρωση των επιχειρησιακών διεργασιών ανάµεσα 

σε διαφορετικές επιχειρήσεις, ένα στοιχείο µε επίσης µεγάλο ενδιαφέρον στα πλαίσια 

της παρούσας διατριβής, δηµιουργήθηκε ένας δείκτης που βασίστηκε στην αυτόµατη 

διασύνδεση ενός συστήµατος υπολογιστών, που χρησιµοποιείται προκειµένου να 

διαχειριστεί εντολές µε τα συστήµατα των προµηθευτών ή πελατών. Το ποσοστό των 

επιχειρήσεων στην ΕΕ που ολοκληρώνονται µε αυτόν τον τρόπο ήταν 15% το 2005 

όπως παρουσιάζεται στο Σχήµα Π11 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.  
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ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
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2.1 Βασικοί τύποι ∆ιεπιχειρησιακών Συστηµάτων  

Λαµβάνοντας υπόψη την διαφορετική τεχνολογία που χρησιµοποιείται για την 

ηλεκτρονική διασύνδεση των επιχειρήσεων προκύπτουν κάποιοι βασικοί τύποι 

∆ιεπιχειρησιακών Συστηµάτων (∆ΠΣ), ή αρχιτεκτονικές βάσει των οποίων 

δηµιουργούνται τα ∆ΠΣ. Στο Σχήµα 2.1 παρουσιάζονται οι αρχιτεκτονικές αυτές καθώς 

και οι δυνατότητες που προσφέρει η καθεµία για διασύνδεση µεταξύ Αγοραστών και 

Πωλητών (Προµηθευτών).  

 

                                                         

                                   

 

         

Electronic Data Interchange     Ηλεκτρονικές Αγορές 

 

 

 

 

Λογισµικό Εφοδιαστικής                  Υπηρεσίες 
     Αλυσίδας                      ∆ιαδικτύου 
 

 

 

 

     

   Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) 

Σχήµα 2.1 Βασικές αρχιτεκτονικές ∆ΠΣ  
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ΜΑ: Μηχανή Αναζήτησης 
Μ: Μητρώο (Registry) 
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Με στόχο να γίνει σύγκριση των τεχνικών χαρακτηριστικών της κάθε αρχιτεκτονικής 

διεξαγωγής διεπιχειρησιακών συναλλαγών, οι Αlbrecht, Dean και Hansen (Αlbrecht et al 

2005), προτείνουν οκτώ τεχνολογικά πρότυπα τα οποία αφορούν την διεξαγωγή 

συναλλαγών µε ηλεκτρονικό τρόπο και  παρουσιάζονται στην επόµενη παράγραφο. 

 

2.2 Κατηγορίες και Πρότυπα ∆ιεπιχειρησιακών Συναλλαγών 

Τα πρότυπα που αφορούν τις διεπιχειρησιακές συναλλαγές µπορούν να 

οµαδοποιηθούν σε τρεις ευρείς κατηγορίες: πρότυπα που αφορούν τεχνολογία 

υποδοµής (foundation technology), πρότυπα που αφορούν τις αγορές (marketplaces) 

και πρότυπα που αφορούν υπηρεσίες και εφαρµογές που σχετίζονται µε το εµπόριο 

(commerce) όπως παρουσιάζεται στο Σχήµα 2.2 .  

 Τα πρότυπα που αφορούν την τεχνολογική υποδοµή λειτουργούν ως βάση για την 

ύπαρξη και λειτουργία των ανώτερων προτύπων. Τρία είναι τα βασικά για την αξιόπιστη 

διεπιχειρησιακή επικοινωνία: 

 Πρότυπα δεδοµένων. Οι συναλλασσόµενοι πρέπει να «διαµοιράζονται» έναν κοινό 

ορισµό των δεδοµένων. 

 Γλώσσες έκφρασης του Σχήµατος (Schema Expression Languages - SEL). Οι 

γλώσσες έκφρασης Σχήµατος µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τους σχεδιαστές και 

τις οντότητες που δηµιουργούν πρότυπα προκειµένου να ορίσουν τύπους δεδοµένων8. 

Ωστόσο οι SEL είναι γλώσσες ορισµού µορφοποίησης, δεν παρέχουν ένα πρότυπο, 

αλλά όµως παρέχοντας κάποιους κανόνες βοηθούν στην δηµιουργία προτύπων . 

 Κοινές Μέθοδοι Επικοινωνίας. Ορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο τα δεδοµένα 

µεταφέρονται από την µία µηχανή σε κάποια άλλη µέσω ενός δικτύου.9 

                                                 
8 Για παράδειγµα στην XML (eXtensible Markup Language) τα δεδοµένα διαχωρίζονται µεταξύ τους µε 
χρήση tags (Birbeck et al 2001) 
9 Παράδειγµα Hypertext transfer protocol (HTTP), file transfer protocol (FTP), και Internet Ιnter-Οrb 
protocol (IIOP) 
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2.2.1 Πρότυπα που αφορούν τεχνολογία υποδοµής 

 Τα πρότυπα που αφορούν την αγορά (marketplace) στα πλαίσια της οποίας 

πραγµατοποιείται η διεπιχειρησιακή συναλλαγή, περιλαµβάνουν σχήµατα παρουσίασης 

της συγκεκριµένης υπηρεσίας ή προϊόντος, του τρόπου συναλλαγής καθώς και άλλων 

οντοτήτων που αφορούν τον συγκεκριµένο κλάδο που δραστηριοποιείται η επιχείρηση. 

Ενώ η δηµιουργία και η ευρεία υιοθέτηση χρήσιµων προτύπων για τα ανωτέρω θα 

αύξανε σηµαντικά την αποτελεσµατικότητα των διεπιχειρησιακών συναλλαγών, ο 

ορισµός και η υιοθέτησή τους είναι πρακτικά δύσκολη. Ισχυροί οργανισµοί που 

Πρότυπα 
∆εδοµένων 

Κοινές Μέθοδοι  
Επικοινωνίας 

Γλώσσες 
Έκφρασης 
Σχήµατος 

Πρότυπα Τεχνολογίας Υποδοµής 

Κατηγοριοποίηση 
Επιχείρησης 

Σχήµατα 
Αναπαράστασης 

προϊόντων/ 

∆ιαµοιραζόµενα  
Πρότυπα 

Συναλλαγών 

Πρότυπα που αφορούν τις Αγορές 

Πρότυπα που αφορούν 
Υπηρεσίες Εµπορίου 

και Εφαρµογές 

Τεχνολογία  
Αναζήτησης 

Τεχνολογία 
Εκτέλεσης 
Συναλλαγών 

Σχήµα 2.2 Απαιτούµενα πρότυπα για διεξαγωγή διεπιχειρησιακών συναλλαγών  
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λειτουργούν µεταξύ τους ανταγωνιστικά προωθούν πολλές φορές ανταγωνιστικά µεταξύ 

τους πρότυπα. Επιπρόσθετα, οι διαφοροποιηµένες ανάγκες των επιχειρήσεων 

δυσκολεύουν ακόµη περισσότερο την υιοθέτηση των προτύπων. Ωστόσο παρά αυτές 

τις δυσκολίες, ο ορισµός των ακόλουθων τριών προτύπων θα προσέδιδε σηµαντικά 

πλεονεκτήµατα στην ηλεκτρονική διεξαγωγή διεπιχειρησιακών συναλλαγών: 

 Σχήµατα κατηγοριοποίησης των επιχειρήσεων. Επιτρέπουν την αναζήτηση των 

επιχειρήσεων βάσει του ονόµατος και του τύπου τους10. 

 Σχήµατα αναπαράστασης των προϊόντων και υπηρεσιών. Επιτρέπουν στις 

επιχειρήσεις να περιγράψουν τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που προσφέρουν και 

των προϊόντων που πωλούν. Οι εφαρµογές των υπολογιστών εµποδίζονται κατά την 

διαδικασία εύρεσης και αξιολόγησης πωλητών συγκεκριµένων προϊόντων και 

υπηρεσιών, από τις ασυνέπειες στην ψηφιακή αναπαράστασή τους (McAffee 2000). 

 Πρότυπα συναλλαγών. Οµαδοποιούν τα πεδία των δεδοµένων µε τρόπο ώστε να 

επιτρέπουν σε ετερογενή πληροφοριακά συστήµατα να συναλλάσσονται µεταξύ τους. 

 Στα πρότυπα που αφορούν υπηρεσίες εµπορίου και εφαρµογές εντάσσονται τα 

ακόλουθα: 

 Τεχνολογία αναζήτησης. Περιλαµβάνουν µηχανισµούς αναζήτησης, που 

δεικτοδοτούν (index) τις επιχειρήσεις βάσει του τύπου τους και των προϊόντων που 

προσφέρουν (Pazzani & Billsus 1997, Perkowitz & Ertzioni 2000). Οι µηχανισµοί αυτοί 

είναι σηµαντικοί όταν οι αγοραστές και οι πωλητές δεν γνωρίζονται µεταξύ τους και όταν 

οι προσφορές χρειάζονται να αξιολογηθούν και να συγκριθούν (Bakos 1997, 1998). 

 Τεχνολογία εκτέλεσης συναλλαγών. Υποστηρίζουν τις συναλλαγές ανάµεσα σε 

αγοραστές και πωλητές. ∆ύο κατηγορίες συναλλαγών είναι σηµαντικές. Καταρχήν οι 

συναλλαγές που εξυπηρετούν πληροφοριακές ανάγκες (informational transactions) και 

                                                 
10 Παράδειγµα συστηµάτων που κατηγοριοποιούν τις επιχειρήσεις είναι το NAICS (North American 
Industry Classification System) και το UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code) 
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βοηθούν αγοραστές και πωλητές να αξιολογήσουν οργανισµούς και προϊόντα. 

Περιλαµβάνουν συναλλαγές που αφορούν την πρόσβαση σε χαρακτηριστικά 

προϊόντων, κόστος και διαθεσιµότητα. Το άλλο είδος συναλλαγών περιλαµβάνει αυτές 

τις συναλλαγές που αφορούν την διεκπεραίωση της αγοραπωλησίας (αγορά, 

καθορισµός τρόπου παράδοσης προϊόντος ή υπηρεσίας και πραγµατοποίηση 

πληρωµής). Ωστόσο το µεγαλύτερο δυνατό όφελος επιτυγχάνεται µε την ολοκλήρωση 

µε τα εσωτερικά συστήµατα (Srinivasan et al 1994, Iacovou et al 1995, Truman 2000, 

Mukhopadhyay & Kekre 2002). 

Πρότυπο (standard) EDI WWW E-
Procurement 

B2B 
Hubs 

Web Services 

Εκτέλεση 
Συναλλαγών 

Κανένα 
Πρότυπο 

CGI forms Ιδιωτικό Ιδιωτικό J2EE, .NET, 
άλλο 

Αναζήτηση Κανένα 
Πρότυπο 

Μηχανές 
Αναζήτησης 

Κατάλογος 
πωλητή  

Ιδιωτικό UDDI 

Πρότυπα 
Συναλλαγών 

X12 Κανένα Πρότυπο Ιδιωτικό Ιδιωτικό Κανένα 
Πρότυπο 

Προτυποποίηση 
Προϊόντος / 
Υπηρεσίας 

Μέτρια Κανένα Πρότυπο Ιδιωτικό Ιδιωτικό WSDL 

Κατηγοριοποίηση 
επιχείρησης 

Κανένα 
Πρότυπο 

Κανένα Πρότυπο Καµία Ιδιωτικό Υποστηρίζονται 
αρκετές 

Μέθοδος 
επικοινωνίας 

VAN HTTP HTTP Ιδιωτικό SOAP 

Γλώσσα 
σχήµατος 

Tags HTML Ιδιωτικό Ιδιωτικό XML 

Πρότυπο 
δεδοµένων 

X12 Κανένα Πρότυπο Ιδιωτικό Ιδιωτικό Περιορισµένο, 
βασικοί τύποι 

 

Πίνακας 2.3 Περίληψη τεχνικών χαρακτηριστικών Αρχιτεκτονικών ∆ΠΣ 

  

2.3 Σύγκριση τεχνικών χαρακτηριστικών αρχιτεκτονικών ∆ΠΣ 

 Χρησιµοποιώντας ως βάση τα πρότυπα που διέπουν τις αρχιτεκτονικές ∆ΠΣ, όπως 

αυτά καθορίζονται από τους Αlbrecht, Dean και Hansen (Αlbrecht et al 2005), 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.3 τα σηµαντικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά της κάθε 

αρχιτεκτονικής, ενώ στον Πίνακα 2.4 εµφανίζονται οι κυριότερες διαφορές ανάµεσα στις 

αρχιτεκτονικές αυτές. 
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Πίνακας 2.4 Σύγκριση αρχιτεκτονικών ∆ΠΣ 
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2.4 Περιγραφή τεχνικών ∆ΠΣ 

Προκειµένου να καταστεί δυνατή η µετάβαση στο επόµενο στάδιο της έρευνας που 

είναι η ανάπτυξη του θεωρητικού πλαισίου (βάσει του Σχήµατος 1 που παρουσιάστηκε 

στην Εισαγωγή) οι αρχιτεκτονικές (τύποι ∆ΠΣ) περιγράφονται στις ακόλουθες 

παραγράφους. Η παρουσίασή τους αν και συνοπτική παρέχει τη δυνατότητα διάκρισης 

µεταξύ των διαφορετικών τεχνολογιών δίνοντας έµφαση στα πλεονεκτήµατα και 

µειονεκτήµατα της καθεµίας.  

 

2.4.1.1 Παραδοσιακό (traditional) Electronic Data Interchange 

 Η τεχνολογία EDI (Electronic Data Interchange) παρέχει τη δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις να ανταλλάσσουν µε ηλεκτρονικό τρόπο τα εµπορικά τους έγγραφα/ 

παραστατικά (π.χ. παραγγελίες, τιµολόγια, τιµοκατάλογοι κλπ) (∆ουκίδης 1998).  Μέσω 

της τεχνολογίας EDI η πληροφορία µπορεί αποτελεσµατικά να µεταφέρεται πέρα από 

τα οργανωτικά όρια ενός οργανισµού (Srinivasan et al 1994, Owens & Levary 2002). 

Ξεκίνησε να εφαρµόζεται λόγω της ανάγκης για τυποποιηµένη µετάδοση δεδοµένων 

ανάµεσα στους επιχειρησιακούς εταίρους. Πιο συγκεκριµένα, είναι η µέθοδος 

µεταφοράς δεδοµένων µεταξύ οργανισµών, όπου τα δεδοµένα της συναλλαγής 

περνούν από τον υπολογιστή του ενός οργανισµού στον υπολογιστή του άλλου, χωρίς 

να χρειάζεται ανθρώπινη παρέµβαση για την ερµηνεία ή την αντιγραφή των στοιχείων 

αυτών. Για να υλοποιηθεί η αυτόµατη µεταφορά, οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι 

δοµηµένες σύµφωνα µε µία προκαθορισµένη µορφή (πρότυπο)11 έτσι ώστε ο 

υπολογιστής να µπορεί να τις µεταφράσει στο µορφότυπο (format) των εσωτερικών 

                                                 
11 Το πιο διαδεδοµένο πρότυπο στο χώρο του EDI είναι το πρότυπο UN/EDIFACT το οποίο υιοθετήθηκε 
το 1985 από τον οργανισµό Ηνωµένων Εθνών και έχει επικρατήσει σε παγκόσµιο επίπεδο. Εάν ένα 
µήνυµα (π.χ. παραγγελία) συνταχθεί από µια επιχείρηση µε βάση το πρότυπο UN/EDIFACT τότε µπορεί 
να ληφθεί και να αναγνωστεί από όλες τις επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν το ίδιο πρότυπο σε όλον τον 
κόσµο (∆ουκίδης 1998).  
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εφαρµογών για να ενηµερώσει τα αρχεία ή τις βάσεις δεδοµένων του συγκεκριµένου 

οργανισµού (∆ουκίδης 1998).  

 Τα οφέλη από τη χρήση του EDI µπορούν να ταξινοµηθούν σε λειτουργικά και 

στρατηγικά (∆ουκίδης 1993, Masseti & Zmud 1996). Τα λειτουργικά αφορούν την 

µείωση του κόστους, των καθυστερήσεων και των λαθών που συνέβαιναν κατά την 

χειρωνακτική ανταλλαγή εγγράφων (Weber & Kantamneni 2002, Soliman & Janz 2004, 

Albrecht et al 2005). Στα στρατηγικά περιλαµβάνονται οφέλη όπως η επιτάχυνση του 

εµπορικού κύκλου (Philip & Pedersen 1997), η δυνατότητα υιοθέτησης νέων 

επιχειρησιακών διεργασιών π.χ. just-in-time (Banerjee & Golhar 1994), η βελτίωση της 

ικανοποίησης των πελατών µέσω της ποιοτικότερης εξυπηρέτησης (Philip & Pedersen 

1997, Hansen & Hill 1989), η βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης 

(∆ουκίδης 1993, Webster 1995). 

 Ωστόσο το EDI περιόριζε τη συναλλαγή της επιχείρησης µόνο µε έναν συνεργάτη 

(προµηθευτή ή πελάτη). Επίσης το υψηλό κόστος και οι τεχνικοί περιορισµοί του EDI 

εµποδίζουν την υιοθέτησή του από τις µικρές επιχειρήσεις ενώ οι εφαρµογές EDI 

περιορίζονται στην αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία κοινών εγγράφων σε τυπικές 

επιχειρησιακές συναλλαγές όπως οι εντολές αγορών, εµπορικά γραµµάτια κτλ. (Kehoe 

& Boughton 2001, Thuong 2002, Weber & Kantamneni 2002, Christiaanse et al 2004). 

Επιπλέον το EDI λειτουργεί κάνοντας χρήση Value Added Networks (VANs) τα οποία 

λειτουργούν ως το κοινό µέσο επικοινωνίας, ωστόσο έχουν υψηλό κόστος τόσο κατά 

την εγκατάσταση όσο και κατά την χρήση.   

 

2.4.1.2 Βασιζόµενο στο διαδίκτυο (Internet-based) Electronic Data Interchange 

 Το διαδίκτυο προσφέρει ένα αποτελεσµατικό µέσο από άποψη κόστους για 

συναλλαγές EDI, καθώς µπορεί να το αντικαταστήσει ή να το συµπληρώσει (∆ουκίδης 
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1998, Segev 1997, Yen et al 2002, Soliman & Janz 2004, Turban et al 2006). Οι 

επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν την τεχνική EDI βασιζόµενη στο διαδίκτυο βελτιώνουν 

τη συνεργασία µε τους εταίρους τους σε σχέση µε το παραδοσιακό EDI (Ratnasingham 

1998, Downing 2002) το οποίο βασίζεται σε δίκτυο VAN. Τα δίκτυα VAN 

χαρακτηρίζονται από σχετικά υψηλά κόστη και περιορισµένη διασυνδεσιµότητα (Pyle 

1996). Τα επιχειρησιακά οφέλη από τη χρήση του διαδικτύου ως βάση για την 

διενέργεια συναλλαγών EDI είναι το χαµηλότερο κόστος και τα πιο ευέλικτα 

πληροφοριακά συστήµατα τα οποία κάνουν εφικτές τις πιο στενές και αποτελεσµατικές 

σχέσεις µε µια ευρεία κατηγορία προµηθευτών, συνεργατών και πελατών (Lee M 1998, 

Roberts & Mackay 1998, Lankford & Johnson 2000, Truong 2005). 

 Το βασιζόµενο στο διαδίκτυο EDI µπορεί εύκολα να υλοποιηθεί µε βάση την  

τεχνολογία που προσφέρει το διαδίκτυο και ιδιαίτερα ο παγκόσµιος ιστός (World Wide 

Web). Η επιχείρηση που αποστέλλει, διαθέτει τα έγγραφά της στην ιστοτοποθεσία της 

(web site). Στη συνέχεια ειδοποιεί την επιχείρηση που λαµβάνει, ότι τα αρχεία 

βρίσκονται στο site. Η επιχείρηση που λαµβάνει µπορεί να «κατεβάσει» (download) τα 

έγγραφα/αρχεία από το site της αποστέλλουσας χωρίς τη χρήση κάποιου 

εξειδικευµένου λογισµικού. 

 Συνεπώς το EDI µε χρήση τεχνολογίας διαδικτύου µπορεί να υλοποιηθεί ανάµεσα 

σε ένα µικρό σύνολο χρηστών χωρίς να υπάρχει η ανάγκη ύπαρξης προτύπων χρήσης. 

Ωστόσο ένας ενδεχόµενος περιορισµός είναι ότι το λαµβανόµενο αρχείο µπορεί να µην 

είναι συµβατό µε την µορφή του συστήµατος του λήπτη (αν και πρότυπα όπως το AS2 

που αφορά τη µετάδοση δεδοµένων µπορεί να λύσουν το πρόβληµα αυτό) (Turban et 

al 2006). Μειονέκτηµα ωστόσο του EDI που βασίζεται στο διαδίκτυο έναντι του 

παραδοσιακού EDI θεωρείται η µικρότερη ασφάλεια που προσφέρει η τεχνολογία του 
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διαδικτύου έναντι του VAN στο οποίο βασίζεται το παραδοσιακό EDI (Bequai 1996, 

Bhimani 1996, Ratnasingham 1998). 

 

2.4.2 Ηλεκτρονικές Αγορές 

2.4.2.1 Ορισµός Ηλεκτρονικών Αγορών 

 

Σχήµα 2.3  Βασικοί συµµετέχοντες σε µία Ηλεκτρονική Αγορά. 

 

 Οι Ηλεκτρονικές Αγορές (ΗΑ) (Electronic Marketplaces) αποτελούν έναν τύπο ∆ΠΣ 

που επιτρέπει στους συµµετέχοντες αγοραστές και πωλητές να ανταλλάξουν 

πληροφορίες σχετικά µε τιµές και προσφορές προϊόντων και να υλοποιήσουν 

αγοραπωλησίες (Bakos 1991). Συνιστούν έναν εικονικό χώρο σε ένα ηλεκτρονικό 

δίκτυο (Malone et al 1987) ή µία βασιζόµενη στο διαδίκτυο πλατφόρµα ΗΕ που 

µεσολαβεί µεταξύ πολλών πωλητών και αγοραστών (Thuong 2002). Το σύστηµα αυτό 

έχει τη µορφή «σηµείου συνάντησης», όπως φαίνεται στο Σχήµα 2.2, όπου οι πωλητές 

και αγοραστές µπορούν να αλληλεπιδράσουν on-line (Kaplan & Sawhney 2000, Grieger 

2003). Η ηλεκτρονική αγορά έχει τον ρόλο ενός ενδιαµέσου που φέρνει σε επαφή 

πωλητές και αγοραστές προκειµένου να εκτελεστεί η αγοραπωλησία (Bakos 1998, 

Chircu & Kauffman 1999). 

Πωλητής 1  

Πωλητής 2  

Αγοραστής 1 

Αγοραστής 2 

Αγοραστής µ  Πωλητής ν 

……  ……  
  ΗΗλλεεκκττρροοννιικκήή    

ΑΑγγοορράά  
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 Πλεονεκτήµατα όπως µείωση κόστους αναζήτησης πληροφοριών, µείωση κόστους 

επικοινωνίας, µείωση τιµής τελικού προϊόντος, διαχείριση µεγαλύτερου όγκου 

συναλλαγών, βελτιωµένη επικοινωνία, µειωµένο κόστος µεταφορών, µείωση λαθών 

έχουν αναφερθεί στην αρθρογραφία από πολλούς ερευνητές (Bakos 1991, Bakos 1997, 

Bakos 1998, Strader & Shaw 1997, Strader & Shaw 1999, Lee 1998, Emiliani 2000, 

Lancioni et al 2000, Kehoe & Boughton 2001, Barratt & Rosdahl 2002, Brunn et al 

2002, Li et al 2002, Zhu 2002, Goldsby & Eckert 2002, Skjott-Larsen et al 2003, 

∆ηµητριάδης & Μπάλτας 2003 σ. 363). 

 Ωστόσο αρκετοί ερευνητές έχουν εντοπίσει διάφορους παράγοντες που λειτουργούν 

ανασταλτικά στη χρήση των ΗΑ όπως η εδραιωµένη πεποίθηση στις επιχειρήσεις ότι οι 

ΗΑ δεν θα τους οδηγήσουν σε βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς τους (Walczuch et al 

2000), ή µείωση των τιµών των αγοραζόµενων προϊόντων (Ba & Pavlou 2002), το 

γεγονός ότι η χαµηλότερη δυνατή τιµή αγοράς ενδεχοµένως να µην αποτελεί 

πρωταρχικό στόχο για τις επιχειρήσεις (Wise & Morrison 2000), ότι οι ΗΑ παρέχουν 

ελάχιστα πλεονεκτήµατα στους πωλητές (Wise & Morrison 2000, Barratt & Rosdahl 

2002), ότι πολλές φορές οι ΗΑ λειτουργούν χωρίς να έχουν µελετήσει και αντιληφθεί 

ακριβώς τις ανάγκες των πελατών τους (Wise & Morrison 2000, Lancastre & Lages 

2005), ότι υφίστανται ανησυχίες ανάµεσα στους πιθανούς χρήστες ενός τέτοιου 

συστήµατος που αφορούν την ασφάλεια των συναλλαγών (Zhu 2002, Soliman & Janz 

2004), ότι υπάρχουν προβλήµατα που αφορούν την ολοκλήρωση των επιχειρησιακών 

διεργασιών των επιµέρους συµβαλλόµενων επιχειρήσεων (Barratt & Rosdahl 2002)12.  

 

 

                                                 
12 Η ελληνική πραγµατικότητα στον χώρο των ΗΑ δείχνει να επιβεβαιώνει πολλούς από αυτούς τους 
ανασταλτικούς παράγοντες καθώς σύµφωνα µε δηλώσεις στελεχών αυτών των ΗΑ στο περιοδικό (NEO-New 
Economy Observer τ. 35) τα πρώτα αποτελέσµατα από την λειτουργία των ΗΑ στην Ελλάδα δεν υπήρξαν 
ικανοποιητικά. 
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2.4.2.2 Κατηγορίες – Χαρακτηριστικά Ηλεκτρονικών Αγορών 

 Οι ΗΑ µπορούν να κατηγοριοποιηθούν µε διάφορους τρόπους. Ως προς τον φορέα 

δηµιουργίας τους διακρίνονται σε αγορές καθοδηγούµενες από τους αγοραστές, αγορές 

καθοδηγούµενες από τους προµηθευτές και ανεξάρτητες αγορές.  

 Ο ρόλος των αγορών που δηµιουργούνται από τους αγοραστές είναι η 

συγκέντρωση αγοραστών, µε στόχους την µείωση του κόστους προµήθειας για τους 

συµµετέχοντες αγοραστές, τη µείωση του κόστους διαχείρισης, τη διευκόλυνση διεθνών 

προµηθειών. Οι αγοραστές έχουν τη δυνατότητα συνένωσης δυνάµεων µε άλλους 

µεγαλύτερους αγοραστές προκειµένου να δηµιουργήσουν «συνδικάτα αγοραστών» 

(Timmers 1998, Grieger 2003). 

 Ο ρόλος των αγορών που συγκεντρώνουν πωλητές είναι η συγκέντρωση πολλών 

πωλητών σε έναν κεντρικό κατάλογο και η δηµιουργία ενός καταλόγου πωλούµενων 

προϊόντων. Ενώ οι ΗΑ που βασίζονται σε αγοραστές στοχεύουν στις αγοραστικές 

ανάγκες των οργανισµών, οι αγορές που βασίζονται σε πωλητές στοχεύουν στις 

ανάγκες πωλήσεών τους. Τα βασικά σηµεία σε µία ΗΑ που βασίζεται σε πωλητές είναι 

να παρέχει σε πολλούς πωλητές ένα forum προκειµένου να παρουσιάσουν τους 

καταλόγους τους και να διεξάγουν συναλλαγές µε όσο το δυνατό περισσότερους 

αγοραστές (Barratt & Rosdahl 2002, Skjott-Larsen et al 2003). 

 Οι ουδέτερες (neutral) ΗΑ που λειτουργούν από ένα τρίτο µέλος αποτελούν την πιο 

γνήσια µορφή ΗΑ καθώς είναι ισοδύναµα ελκυστικές και από τους αγοραστές και από 

τους πωλητές. Ωστόσο αυτές οι ΗΑ συχνά αντιµετωπίζουν το πρόβληµα οι αγοραστές 

να µην επιθυµούν να συµµετάσχουν αν δεν υπάρξει ένας επαρκής αριθµός πωλητών 

που συµµετέχουν. 

 Μια άλλη διάκριση των ΗΑ είναι σε κάθετες και οριζόντιες. Οι κάθετες ΗΑ αφορούν 

συγκεκριµένους επιχειρηµατικούς κλάδους και συγκεντρώνουν αγοραστές ή πωλητές 
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στον κλάδο ή κλάδους που απευθύνονται, ενώ οι οριζόντιες ΗΑ απευθύνονται σε 

διάφορους και πολλές φορές ανόµοιους επιχειρηµατικούς κλάδους (Skjott-Larsen et al 

2003). 

 Επιπλέον βάσει του µηχανισµού τιµολόγησης οι ΗΑ µπορούν να κατηγοριοποιηθούν 

σε ΗΑ που οι τιµές είναι προκαθορισµένες (οι ΗΑ δεν έχουν µηχανισµό τιµολόγησης 

(Kaplan & Shawney 2000) ενώ άλλες ΗΑ έχουν µηχανισµούς δυναµικής τιµολόγησης 

όπως συµβαίνει µε τις δηµοπρασίες (auctions)13. 

 Επίσης οι επιχειρήσεις σύµφωνα µε τους Kaplan και Shawney αγοράζουν δύο είδη 

προϊόντων: πρώτες ύλες (manufacturing inputs) που είναι προϊόντα που 

ενσωµατώνονται στο τελικό προϊόν ή διεργασία και λειτουργικά προϊόντα (operating 

inputs) που αποκαλούνται MRO και περιλαµβάνουν προµήθειες γραφείων, 

ανταλλακτικά, εισιτήρια, υπηρεσίες κτλ (Bloch & Catfolis 2001). 

 

2.4.3 Λογισµικό ∆ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (SCM) 

 Το λογισµικό ∆ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας ορίζεται ως οποιαδήποτε 

εφαρµογή λογισµικού που βασίζεται στο διαδίκτυο και επιτρέπει στους εργαζόµενους να 

αγοράσουν προϊόντα ή υπηρεσίες από εγκεκριµένους ηλεκτρονικούς καταλόγους σε 

συµφωνία µε τους αγοραστικούς κανόνες της επιχείρησης, ενώ παράλληλα καταχωρεί 

δεδοµένα που σχετίζονται µε την διεργασία αγοραπωλησίας. Η επιλογή ενός προϊόντος 

ή υπηρεσίας από τον κατάλογο ενός προµηθευτή, αυτόµατα δροµολογείται µέσω των 

αναγκαίων διεργασιών και πρωτοκόλλων έγκρισης (Davila et al 2003). Η επένδυση σε 

λογισµικό Εφοδιαστικής Αλυσίδας λαµβάνει διάφορες µορφές, όπως είναι η αγορά ενός 

πακέτου λογισµικού από κάποιον τρίτο (αγορά έτοιµων πακέτων λογισµικού) 

(Οικονόµου & Γεωργόπουλος 2004 σ. 210), η χρήση λογισµικού που διατηρείται 

                                                 
13 Στην Ελλάδα υφίστανται ΗΑ που επιτρέπουν και τους δύο µηχανισµούς τιµολόγησης. Επίσης υφίστανται τόσο 
κάθετες όσο και οριζόντιες ΗΑ (E-business forum). 
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(hosted) και υποστηρίζεται από ένα πάροχο υπηρεσιών εφαρµογών (Application 

Service Provider-ASP) ή η ανάπτυξη ενός ιδιωτικού (in-house) συστήµατος (Davila et al 

2003). 

 Τα συστήµατα Εφοδιαστικής Αλυσίδας παρέχουν τη δυνατότητα στους οργανισµούς 

να «διανείµουν» τις αποφάσεις για προµήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών, σε άτοµα που 

βρίσκονται σε οποιαδήποτε θέση στον οργανισµό, να µειώσουν το κόστος συναλλαγής 

µε τους προµηθευτές και να µειώσουν τον κύκλο των προµηθειών (Albrecht et al 2005). 

 Ωστόσο ένα µειονέκτηµα της χρήσης των συστηµάτων αυτών είναι ότι µόνο οι 

προµηθευτές που είναι συνδεδεµένοι µε το σύστηµα Εφοδιαστικής Αλυσίδας της 

επιχείρησης είναι «ορατοί» στον αγοραστή. Επιπλέον ένας άλλος κύριος περιορισµός 

των συστηµάτων αυτών είναι ότι είναι «κλειστά» και δεν υποστηρίζουν 

αυτοµατοποιηµένες αναζητήσεις (searches) και συγκρίσεις µεταξύ όλων των πωλητών 

(Albrecht et al 2005). 

 Θα πρέπει στο σηµείο αυτό να τονιστεί ότι το λογισµικό Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

στην διεθνή αρθρογραφία πολλές φορές αναφέρεται µε τον όρο Λογισµικό 

Ηλεκτρονικών Προµηθειών (Davila et al 2003, Albrecht et al 2005). Ωστόσο στην 

παρούσα διατριβή προτιµήθηκε να χρησιµοποιηθεί ο όρος Εφοδιαστική Αλυσίδα όπως 

και σε άλλες σχετικές έρευνες (Patterson et al 2003, Skjott-Larsen et al 2003) για τρεις 

κύριους λόγους. Καταρχήν τα συστήµατα Εφοδιαστικής Αλυσίδας διατηρούν το 

πλεονέκτηµα της δυνατότητας ολοκλήρωσης (integration) µε τα προϋπάρχοντα 

Πληροφοριακά Συστήµατα της επιχείρησης καθότι είναι λογισµικό που αναπτύσσεται 

ειδικά για τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης και συνεπώς επιδιώκεται να γίνει 

εµφανής η δυνατότητα ολοκλήρωσης που διαθέτουν τα συστήµατα αυτά µε τα 

προϋπάρχοντα συστήµατα της επιχείρησης. Επίσης επιδιώκεται να τονιστεί η διαφορά 

µε την χρήση των ∆ΠΣ για ηλεκτρονικές προµήθειες (όπως θα παρουσιαστεί στο 
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επόµενο Κεφάλαιο όπου τα ∆ΠΣ ονοµάζονται συστήµατα Ηλεκτρονικών Προµηθειών) 

και τρίτον για τον λόγο ότι συνήθως είναι γνωστά (στην περίπτωση που αγοράζονται 

υπό µορφή πακέτου λογισµικού από τρίτους) µε την ονοµασία SCM (Supply Chain 

Management).  

 Τέλος θα πρέπει να τονιστεί ότι για την δηµιουργία του λογισµικού αυτού, από τις 

επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισµικού, χρησιµοποιείται η τεχνολογία διαδικτύου (και 

ειδικότερα οι υπηρεσίες διαδικτύου - web services που περιγράφονται στην παράγραφο 

2.6) η οποία έχει δώσει µεγαλύτερες δυνατότητες σε αυτά τα συστήµατα για επιτυχή 

ολοκλήρωση και µεταφορά επιχειρησιακών δεδοµένων µεταξύ ανοµοιογενών 

συστηµάτων.  

 

2.4.4 Συστήµατα που βασίζονται σε ιστοτοποθεσίες (web sites) 

 H τεχνολογία του διαδικτύου και ιδιαίτερα ο Παγκόσµιος Ιστός (WWW-World Wide 

Web), παρέχουν την δυνατότητα σε καταναλωτές και επιχειρήσεις µε ελάχιστο κόστος 

να πραγµατοποιήσουν ηλεκτρονικές αγορές µέσω τοποθεσιών (sites) στο διαδίκτυο 

που διατηρούν επιχειρήσεις-πωλητές (Maes et al 1999, Evans & King 1999). 

 Παρόλο που ένας ολοένα αυξανόµενος αριθµός επιχειρήσεων αποκτά παρουσία 

στο διαδίκτυο µέσω της χρήσης και λειτουργίας ιστοτοποθεσίας, ωστόσο οι τοποθεσίες 

αυτές εµφανίζουν έλλειψη σηµαντικών προτύπων που αφορούν την αναπαράσταση 

συγκεκριµένων προϊόντων και υπηρεσιών (Albrecht et al 2005). Αν και έχουν 

πραγµατοποιηθεί βελτιώσεις στην λειτουργία και αναζήτηση πληροφοριών εντός των 

ιστοσελίδων (Embley et al 1999), η αναζήτηση στοιχείων που ενσωµατώνονται σε 

αυτές µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο, δεν είναι πρακτική για γενικές εφαρµογές που 

αφορούν τον µεγάλο αριθµό προϊόντων που υφίστανται στο WWW (World Wide Web) 

(Bergmark et al 2001).  
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 Οι µηχανές αναζήτησης παρέχουν υπηρεσίες αναζήτησης, ωστόσο περιορίζονται 

από έλλειψη σχηµάτων προϊόντων και υπηρεσιών. Επίσης η έλλειψη επαρκούς 

δεικτοδοσίας είναι ένα ακόµη πρόβληµα για τις µηχανές αναζήτησης καθώς ούτε όλοι οι 

πιθανοί πωλητές (προµηθευτές) διαθέτουν δείκτες ούτε όλες οι ιστοσελίδες (Lawrence 

& Giles 1999).  

 

2.4.5 Υπηρεσίες ∆ιαδικτύου (Web Services) 

 Οι «παραδοσιακές» Υποδοµές Πληροφοριακής Τεχνολογίας (Traditional IT 

Infrastructures) που ήταν σε µεγάλο βαθµό εφαρµογές που διαχειρίζονταν από µία 

επιχείρηση και ανήκαν σε αυτή, παραχωρούν την θέση τους σε δίκτυα εφαρµογών που 

ανήκουν και διαχειρίζονται από πολλούς επιχειρησιακούς εταίρους. Τα πρότυπα και η 

ισχύς των τεχνολογιών δικτύων υποστηρίζουν αυτή την τάση (Curbera et al 2003).  

 Η πλατφόρµα των Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου στοχεύει στην παροχή µίας βασιζόµενης 

σε πρότυπα υλοποίησης της αρχιτεκτονικής υλοποίησης πληροφοριακών συστηµάτων 

που βασίζεται στην παροχή υπηρεσιών (Service Oriented Architecture-SOA) η ανάγκη 

χρήσης της οποίας προέκυψε ως αποτέλεσµα της µεταβολής του επιχειρησιακού 

περιβάλλοντος και του τρόπου που δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις. Οι 

µεµονωµένες επιχειρήσεις αντικαθιστώνται από δίκτυα συνεργαζόµενων µεταξύ τους 

επιχειρήσεων14, στα πλαίσια των οποίων ο κάθε συµµετέχων παρέχει στους 

υπόλοιπους εξειδικευµένες υπηρεσίες. Οι παραδοσιακές υποδοµές Πληροφοριακής 

Τεχνολογίας στις οποίες η υποδοµή (infrastructure) και οι εφαρµογές διαχειρίζονταν και 

κατέχονταν από µία µεµονωµένη επιχείρηση, δίνουν την θέση τους σε δίκτυα 

εφαρµογών που ανήκουν και διαχειρίζονται από πολλούς επιχειρησιακούς εταίρους 

(Curbera et al 2003). Το καινούργιο αυτό υπολογιστικό περιβάλλον επιβάλλει ένα 

                                                 
14 Όπως παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας διατριβής 
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σύνολο απαιτήσεων που διαφοροποιεί την SOA από τις υπόλοιπες αρχιτεκτονικές. 

Προκειµένου να λειτουργήσουν σε ένα SOA περιβάλλον, οι εφαρµογές (υπηρεσίες) 

πρέπει υπό µορφή δήλωσης να ορίσουν τις λειτουργικές και µη λειτουργικές απαιτήσεις 

και δυνατότητές τους σε µία συγκεκριµένη µορφοποίηση (format) που θα µπορεί να 

αναγνωριστεί από τις υπολογιστικές µηχανές. Βάσει αυτής της δήλωσης περιγραφής 

των υπηρεσιών, η αυτοµατοποιηµένη αναζήτηση υπηρεσιών, η επιλογή και η χρήση 

τους µετατρέπονται σε βασικές δυνατότητες του SOA middleware και των εφαρµογών, 

µε αποτέλεσµα ένα µοντέλο χαλαρότερης σύζευξης (looser coupling) µεταξύ των 

εφαρµογών. Ως βασική αρχιτεκτονική του SOA µοντέλου λειτουργεί η δόµηση των 

εφαρµογών βάσει τµηµάτων (components) ενώ οι υπηρεσίες γίνονται τα βασικά δοµικά 

τµήµατα µέσω των οποίων καινούργιες εφαρµογές δηµιουργούνται, ενώ η δηµιουργία 

των κατάλληλων υπηρεσιών γίνεται το κύριο µέληµα της διεργασίας ανάπτυξης 

εφαρµογών. 

 Προκειµένου να υποστηριχθεί η SOA αρχιτεκτονική, η πλατφόρµα των Υπηρεσιών 

∆ιαδικτύου (web services) παρέχει ένα περιβάλλον προγραµµατισµού που είναι 

ανεξάρτητο γλώσσας προγραµµατισµού και λειτουργικών συστηµάτων, ευνοώντας την 

ανάπτυξη εφαρµογών εντός και εκτός της επιχείρησης. Η ολοκλήρωση των εφαρµογών 

µέσω της χρήσης Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου έχει ως αποτέλεσµα ευέλικτα, χαλαρά 

συνδεδεµένα (loosely coupled) µεταξύ τους συστήµατα. Όσο η τεχνολογία των 

Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου θα υιοθετείται περισσότερο, τόσο θα αυξάνεται η διαθεσιµότητα 

των υπηρεσιών µε αποτέλεσµα η ολοκλήρωση των επιχειρησιακών διεργασιών να είναι 

πιο εύκολη  (Fensel 2002, Gotschalk et al 2002). 

 Η πλατφόρµα των Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου δίνει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης 

εφαρµογών κι επιχειρησιακών διεργασιών τόσο εντός ενός οργανισµού όσο και 
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ανάµεσα σε διαφορετικούς οργανισµούς (Shin & Leen 2002, Yen et al 2002, 

Malamateniou & Vassilacopoulos 2003, Poulymenopoulou et al 2003). 

 Η πλατφόρµα των Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου χρησιµοποιεί ανοικτά πρότυπα (open 

standards) και παρέχει τα πλεονεκτήµατα του παγκόσµιου ιστού (WWW), κάνοντας 

χρήση της XML. Η αρχιτεκτονική των Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου περιλαµβάνει το WSDL, το 

SOAP, το UDDI 15 (Albrecht et al 2005).  

 

                                                 
15 Πιο αναλυτική παρουσίαση αυτών των προτύπων αυτών και της γενικότερης λειτουργία των 
Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου  γίνεται στα ακόλουθα sites: www.wsdl.org, www.soap.org, www.uddi.org .  
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ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
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ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α ΚΑΙ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  
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3.1 Εφοδιαστική Αλυσίδα  

 Η εφοδιαστική αλυσίδα µίας επιχείρησης περιλαµβάνει γεωγραφικά διεσπαρµένες 

µονάδες στις οποίες οι πρώτες ύλες, τα ηµιτελή ή τελικά προϊόντα αποκτώνται, 

µετασχηµατίζονται, αποθηκεύονται ή πωλούνται, καθώς και τους συνδέσµους µεταξύ 

των µονάδων αυτών µέσω των οποίων γίνεται η µεταφορά των προϊόντων (Thomas & 

Griffin 1996). Οι µονάδες αυτές µπορεί να ελέγχονται από την ίδια την επιχείρηση ή από 

προµηθευτές, πελάτες ή τρίτους (παρόχους υπηρεσιών). Ο στόχος της επιχείρησης 

είναι η προσθήκη αξίας στα προϊόντα της καθώς αυτά διέρχονται µέσω της 

εφοδιαστικής της αλυσίδας και η µεταφορά τους σε διεσπαρµένες γεωγραφικά αγορές 

(markets) στις κατάλληλες ποσότητες, µε τις κατάλληλες προδιαγραφές, στον 

κατάλληλο χρόνο και µε ανταγωνιστικό κόστος (Dobler et al 1990, σ.29). Επιπλέον 

µπορεί να γίνει διάκριση ανάµεσα σε βιοµηχανίες (plants), που είναι κατασκευαστικές 

µονάδες όπου συµβαίνουν µετασχηµατισµοί του φυσικού προϊόντος και σε κέντρα 

διανοµής (distribution centers), τα οποία λαµβάνουν προϊόντα, τα ταξινοµούν, τα 

τοποθετούν υπό µορφή αποθέµατος, και τα διανέµουν χωρίς ωστόσο να συµβαίνουν 

φυσικοί µετασχηµατισµοί του προϊόντος (Shapiro 2001), όπως παρουσιάζεται στο 

Σχήµα 3.1.  

 

3.1.1 ∆ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας  

 Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, πολλές επιχειρήσεις που ανήκαν στον 

βιοµηχανικό κλάδο αλλά και στον κλάδο των υπηρεσιών αναζήτησαν συνεργασία µε 

τους προµηθευτές τους και αναβάθµισαν τις λειτουργίες προµηθειών, από µία απλή 

συναλλακτική δραστηριότητα σε ένα τµήµα ενός φαινοµένου που ονοµαζόταν 
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∆ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management) (Tan 2001). Για τον 

 

λόγο ότι αυτή η οπτική της ∆ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας επικεντρώνεται κυρίως 

στην λειτουργία των προµηθειών (purchasing function) των βιοµηχανικών αγοραστών 

έχει αναφερθεί στην βιβλιογραφία ως η αγοραστική όψη της ∆ιαχείρισης Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας (Tan et al 1999).  

 Με τον όρο ∆ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management - SCM) 

προσδιορίζεται η διαχείριση των πολλαπλών σχέσεων σε όλο της µήκος της 

εφοδιαστικής αλυσίδας µίας επιχείρησης. Όπως παρουσιάστηκε στην παράγραφο 3.1, 

η εφοδιαστική αλυσίδα δεν συνιστά µία απλή αλυσίδα επιχειρήσεων µε σχέσεις µία 

προς µία µεταξύ τους, αλλά ένα δίκτυο πολλαπλών συσχετίσεων µεταξύ πολλών 

επιχειρήσεων. Η ∆ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας παρέχει τη δυνατότητα «άντλησης» 

των πλεονεκτηµάτων που προκύπτουν από την ενδοεπιχειρησιακή και διεπιχειρησιακή 

ολοκλήρωση (Lambert et al 1998, Kalakota & Whinston 1997, σ. 287). Στα πλαίσια 

αυτά η ∆ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας αφορά την αποτελεσµατικότητα της ολικής 

επιχειρησιακής διεργασίας που αποτελεί η ολοκληρωµένη λειτουργία της επιχείρησης 

µε τις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις. Συνεπώς η ∆ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

Πωλητές                Κατασκευαστικές        Κέντρα                                 Αγορές 
Μονάδες       ∆ιανοµής                                    

Σχήµα  3.1 ∆ίκτυο Εφοδιαστικής Αλυσίδας (από Shapiro 2001) 



 49 

ορίζεται ως: «η ολοκλήρωση και αποτελεσµατική διαχείριση των βασικών 

επιχειρησιακών διεργασιών από τον τελικό πελάτη ως τους προµηθευτές των πρώτων 

υλών ή προϊόντων και αντίστροφα, καθώς και η ολοκλήρωση και αποτελεσµατική 

διαχείριση της πληροφορίας (information) που παράγεται σε όλα τα σηµεία της 

εφοδιαστικής αλυσίδας» (Lambert et al 1998).  

 

Σχήµα 3.2  Ενοποίηση και διαχείριση επιχειρησιακών διεργασιών που αφορούν την 
εφοδιαστική αλυσίδα (προσαρµογή από Lambert et al 1998) 
 

 

           Ροή Πληροφορίας 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

R & D LOGISTICS 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΗ 

            ΡΟΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ (DEMAND) 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ  

Προµηθευτές:               Πελάτες: 
    1                2                                   Βιοµηχανική Επιχείρηση                                           1             2  
 

                               
Ε
πιχειρησιακές ∆

ιεργασίες που αφ
ορούν την Ε

φ
οδιαστική Α

λυσίδα 
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Αυτή η ευρύτερη έννοια της ∆ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας απεικονίζεται στο 

Σχήµα 3.2, το οποίο παρουσιάζει µία απλοποιηµένη δοµή του δικτύου Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας, τις ροές των προϊόντων και της πληροφορίας, καθώς και τις βασικές 

επιχειρησιακές διεργασίες που αφορούν την εφοδιαστική αλυσίδα και διαπερνούν τα 

«στεγανά» των επιµέρους λειτουργιών (functions) της επιχείρησης16 ή των 

επιχειρήσεων που αφορούν την εφοδιαστική αλυσίδα. Σύµφωνα µε τον ανωτέρω 

ορισµό και το Σχήµα 3.2, αναγνωρίζονται οκτώ βασικές επιχειρησιακές διεργασίες 

(Lambert & Cooper 2000, Croxton et al 2001): 

• ∆ιαχείριση σχέσης µε πελάτη (Customer Relationship Management) 

• ∆ιαχείριση εξυπηρέτησης πελάτη (Customer Service Management) 

• ∆ιαχείριση ζήτησης (Demand Management) 

• Προµήθειες προϊόντων (Procurement) 

• ∆ιαχείριση ροής εργασιών (Manufacturing Flow Management) 

• ∆ιαχείριση σχέσης µε προµηθευτές (Supplier Relationship Management) 

• Ανάπτυξη και εµπορία προϊόντος (Product development/commercialization) 

• ∆ιαχείριση επιστροφών (Returns Management) 

 

Η ολοκλήρωση των επιχειρησιακών διεργασιών µε τις διεργασίες άλλων µελών της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, υποστηρίζεται από την διασύνδεση των επιµέρους 

Πληροφοριακών Συστηµάτων (Garcia & Lambert 2003) και την αντίστοιχη κοινή χρήση 

των πληροφοριών. Σηµαντικός είναι ο ρόλος του διαδικτύου σε αυτή την διαδικασία, 

όπως θα αναλυθεί στην παράγραφο 3.2.  

 

                                                 
16 Στο Σχήµα 3.2 γίνεται η υπόθεση ότι η επιχείρηση που τίθεται στο κέντρο της εφοδιαστικής αλυσίδας 
είναι βιοµηχανική. Ωστόσο το ίδιο πλαίσιο µπορεί να εφαρµοστεί σε µία επιχείρηση µεταπώλησης ή έναν 
αρχικό προµηθευτή (Garcia & Lambert 2003).  
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3.1.2 Στρατηγικές συµµαχίες 

 Με την αποτελεσµατική διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας οι σχέσεις ανάµεσα στους 

προµηθευτές, τους πελάτες και τους παρόχους υπηρεσιών µεταφορών (logistics) 

γίνονται πιο «στενές» αποκτώντας µακροπρόθεσµο και συνεργατικό χαρακτήρα, 

δηµιουργώντας στρατηγικές συµµαχίες (strategic alliances) εντός των οποίων οι εταίροι 

αντιµετωπίζουν τις συναλλασσόµενες επιχειρήσεις ως συνεργάτες (Johnston & 

Lawrence 1988, Hamel et al 1989), µε τον στόχο της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας 

και µεγιστοποίησης της κερδοφορίας για την επιχείρηση (Tan et al 1998, 1999) και για 

το συνολικό δίκτυο της εφοδιαστικής αλυσίδας συµπεριλαµβάνοντας τον τελικό πελάτη. 

Οι συνεργασίες στα πλαίσια µίας αποτελεσµατικής διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας 

δεν περιορίζονται σε συµβατικές συµµαχίες µεταξύ δύο επιχειρήσεων αλλά οδηγούν 

στην δηµιουργία οµάδων (groups) επιχειρήσεων µε αποτέλεσµα ο ανταγωνισµός να 

λαµβάνει την µορφή οµάδας έναντι οµάδας. Οι «διευρυµένοι» αυτοί οργανισµοί 

(Browne & Zhang 1999), στην βιβλιογραφία συναντώνται µε τους όρους οµάδα, δίκτυο 

(network) (Harland et al 1999, Black & Edwards 2000), ή εικονικός οργανισµός (virtual 

corporation) (Gomes 1994, Kanter 1994, Rayport & Sviokla 1995, Bhatt & Emdad 

2001). 

 

3.2 ∆ιαδίκτυο και εφοδιαστική αλυσίδα 

 Η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, 

κυρίως των επιχειρήσεων του βιοµηχανικού κλάδου, σε όρους µείωσης των 

αποθεµάτων, ταχύτερης εξυπηρέτησης του πελάτη και µεγαλύτερης ευελιξίας, 

περιορίζεται από την παραδοσιακή ακολουθιακή φύση των λειτουργιών και µία 

ευρύτερη έλλειψη ικανότητας εκµετάλλευσης της έννοιας του «ταυτόχρονου». Αυτό το 

ζήτηµα είναι ιδιαίτερα σχετικό στους σύγχρονους οργανισµούς όπου ο ανταγωνισµός 
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(όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 3.1.2) κρίνεται περισσότερο σε όρους 

αποτελεσµατικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας, παρά σε όρους αποτελεσµατικότητας 

του ατοµικού οργανισµού (Bhattacharya et al 1995) και συνεπώς υπάρχει µία 

αυξανόµενη ανάγκη για τους οργανισµούς να αναζητήσουν εναλλακτικούς µηχανισµούς 

κατά την διαχείριση των επιχειρησιακών τους λειτουργιών. Τα συστήµατα σχεδιασµού 

(planning) και ελέγχου (control) έχουν σηµαντικές επιδράσεις στην επιτυχηµένη 

διεξαγωγή τόσο των εσωτερικών λειτουργιών όσο και κατά µήκος της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Ωστόσο ο ρόλος τέτοιων συστηµάτων χρειάζεται να επανεκτιµηθεί υπό το 

φως των εξελίξεων στις τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορικής και ιδιαίτερα 

αυτών που αφορούν την λειτουργία του διαδικτύου (Kehoe & Boughton 2001a,b). Το 

διαδίκτυο, παρέχει την ευκαιρία τα δεδοµένα που αφορούν την ζήτηση και την 

δυναµικότητα της προσφοράς, να είναι ορατά (visible) σε όλες τις επιχειρήσεις εντός 

µίας εφοδιαστικής αλυσίδας, µε συνέπεια οι επιχειρήσεις να είναι σε θέση να 

προβλέπουν τις διακυµάνσεις της ζήτησης και να ανταποκρίνονται κατάλληλα (Graham 

& Hardaker 2000, Ghiassi & Spera 2003).  

 Το διαδίκτυο έχει επηρεάσει όλες τις περιοχές των λειτουργιών των επιχειρήσεων, 

από τις µεταφορές, την διαχείριση αποθεµάτων, έως τον τρόπο µε τον οποίο οι 

επιχειρήσεις προµηθεύονται προϊόντα και επεξεργάζονται εντολές (Roberts & Mackay 

1998, Lancioni et al 2000, Rahman 2003). Επιπλέον οι Garcia και Lambert (Garcia & 

Lambert 2003) ταξινόµησαν τους µηχανισµούς διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας 

που χρησιµοποιούν το διαδίκτυο, στους µηχανισµούς που αφορούν την αγορά (market 

mechanisms) και αυτούς που αφορούν την ροή των ενεργειών συντονισµού 

(coordination flows). Οι πρώτοι χρησιµοποιούνται προκειµένου να διεξαχθεί µία 

επιχειρησιακή συναλλαγή, για παράδειγµα η αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας σε µία 

συγκεκριµένη τιµή και αρκετές φορές χρησιµοποιούνται προκειµένου να ευνοήσουν τον 
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ανταγωνισµό τιµών µεταξύ των δυνητικών προµηθευτών (π.χ. Ηλεκτρονικές Αγορές 

που παρέχουν την δυνατότητα δηµοπρασίας), ενώ στους δεύτερους, οι αγοραστικές 

αποφάσεις έχουν ληφθεί και η διαµοιραζόµενη πληροφορία χρησιµοποιείται 

προκειµένου να συντονιστεί η ροή των προϊόντων.    

 

       1999                         2001  
% Χρήση  

Αγορές/ Προµήθειες (purchasing/procurement) 45,2 86,7 
∆ιαχείριση Αποθέµατος 30,1 48,5 
Μεταφορές  56,2 84,3 
Επεξεργασία Εντολών 50,7 63,4 
Εξυπηρέτηση Πελατών 52,5 67,1 
Προγραµµατισµός Παραγωγής 12,3 19,5 
Σχέσεις µε προµηθευτές 45,3 57,2 
 

Πίνακας 3.1 Η εφαρµογή του διαδικτύου ανά επιχειρησιακή λειτουργία (από Lancioni et 
al 2003) 
 

 Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.1, στα πλαίσια δύο ερευνών που διεξήχθησαν 

το 1999 και το 2001 (Lancioni et al 2003), η µεγαλύτερη αύξηση στην χρήση του 

∆ιαδικτύου εµφανίστηκε στην επιχειρησιακή λειτουργία που αφορά τις προµήθειες. Τα 

πλεονεκτήµατα που προέκυπταν στην περιοχή που αφορούσε τις προµήθειες 

συνοψίζονταν στο χαµηλότερο εργατικό κόστος, λόγω της µείωσης του µεγέθους των 

τµηµάτων προµηθειών, καθώς οι on-line κατάλογοι των πωλητών επιτρέπουν στους 

εργαζόµενους να προµηθευτούν προϊόντα και υπηρεσίες άµεσα χωρίς την χρήση ενός 

τµήµατος προµηθειών και στα µειωµένα διαχειριστικά έξοδα που απαιτούνταν για την 

διεκπεραίωση της συναλλαγής προµηθειών (Lancioni et al 2003). 

 ∆εδοµένης της σηµασίας (όσον αφορά την παρούσα διατριβή) της εφαρµογής του 

διαδικτύου στα πλαίσια της διεργασίας των προµηθειών, στην επόµενη παράγραφο 

παρουσιάζονται τα βασικά στάδια της επιχειρησιακής διεργασίας των προµηθειών και οι 

δυνατότητες που παρέχονται από την είσοδο του διαδικτύου.  
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3.3  Λειτουργία Προµηθειών – Εισαγωγή διαδικτύου 

3.3.1 Προµήθειες (procurement) προϊόντων/ πρώτων υλών 

 Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 3.1.2 όλοι οι σύνδεσµοι στην εφοδιαστική 

αλυσίδα πρέπει να είναι ισχυροί και ολοκληρωµένοι. Ωστόσο ο σύνδεσµος που αφορά 

τις προµήθειες των επιχειρήσεων είναι ο πλέον βασικός (Thomas & Griffin 1996).  Η 

διαδικασία προµηθειών ή αγοράς (purchasing)  προϊόντων ή πρώτων υλών, είναι µία 

από τις βασικές λειτουργίες (functions) που συναντάται σε όλους τους τύπους 

επιχειρήσεων, ενώ η κατάλληλη διαχείριση της διαδικασίας προµηθειών από την 

επιχείρηση παρέχει συγκεκριµένα οφέλη (Kraljic 1983) και εξυπηρετεί ειδικούς 

επιχειρησιακούς στόχους17. Οι περισσότεροι οργανισµοί που ανήκουν στον βιοµηχανικό 

ή εµπορικό κλάδο, δαπανούν πολύ µεγάλο ποσοστό του κύκλου εργασιών ή των 

πωλήσεών τους για την αγορά προµήθεια προϊόντων/ πρώτων υλών (Presuti 2003, 

Croom & Johnston 2003). 

 Στο Σχήµα 3.3 παρουσιάζεται η τυπική διεργασία προµηθειών µια επιχείρησης υπό 

µορφή σταδίων. Ξεκινά µε την ανάγκη καθορισµού απαιτήσεων για προµήθειες της 

επιχείρησης που βασίζονται στις απαιτήσεις του τελικού πελάτη της επιχείρησης. Είναι 

το στάδιο όπου οι προδιαγραφές αναπτύσσονται. Στα πλαίσια του δεύτερου σταδίου, 

αφού οι προδιαγραφές έχουν αναπτυχθεί, γίνεται ο προέλεγχος των προµηθευτών, 

δηµιουργούνται οι αιτήσεις για προσφορές, αξιολογούνται οι προσφορές και επιλέγεται 

ένας προµηθευτής βάσει κάποιων κριτηρίων επιλογής. Στο τρίτο στάδιο καθορίζονται οι 

όροι και οι συνθήκες µίας επίσηµης συµφωνίας-συµβολαίου, όπου προσδιορίζονται οι 

διαδικασίες έκδοσης εντολής αγοράς και οι οδηγίες επεξεργασίας της συναλλαγής. Στο 

                                                 
17 Οι στόχοι της διαχείρισης προµηθειών και αποθεµάτων (purchasing and materials management) 
µπορούν να θεωρηθούν ως τριών επιπέδων (Dobler et al 1990, σ.29). Από την άποψη του επιπέδου που 
αφορά την ανώτερη διοίκηση οι γενικοί στόχοι έχουν παραδοσιακά εκφραστεί ως τα «Πέντε Κατάλληλα», 
δηλαδή η απόκτηση προϊόντων µε «Κατάλληλη» ποιότητα, στην «Κατάλληλη» ποσότητα, σε 
«Κατάλληλο» χρόνο, από τον «Κατάλληλο» προµηθευτή, στην «Κατάλληλη» τιµή. 
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τελευταίο στάδιο υφίσταται ένα σύστηµα αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας των 

προµηθευτών, το οποίο παρέχει πληροφόρηση που χρησιµοποιείται ως η βάση για την 

βαθµολόγηση (rating) των προµηθευτών. 

 

 

  

Σχήµα 3.3 Η διαδικασία Προµηθειών (από Presuti 2003) 

 

3.3.2 Ηλεκτρονικές Προµήθειες 

 Η χρήση του διαδικτύου κατά τη διαδικασία των προµηθειών στα πλαίσια της 

εφοδιαστικής αλυσίδας έχει αναπτυχθεί ταχύτατα την τελευταία δεκαετία. Οι Boyle και 

Alwitt σηµειώνουν ότι, στα πλαίσια του βιοµηχανικού κλάδου των πλαστικών, η πιο 

διαδεδοµένη χρήση του διαδικτύου γίνεται για αποστολή και λήψη πληροφοριών που 

αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες και όχι για ολοκληρωµένη αγοραπωλησία (Boyle & 

Alwitt 1999). Γενικότερα η έρευνα στον συγκεκριµένο χώρο, δείχνει ότι η εφαρµογή του 

διαδικτύου στον χώρο των προµηθειών έχει αυξηθεί σηµαντικά σε όλες τις 

επιχειρησιακές εφαρµογές (Lancioni et al 2003). Όπως εµφανίζεται στον Πίνακα 3.2, 

σχεδόν σε κάθε εφαρµογή των προµηθειών, το ποσοστό των επιχειρήσεων που 

χρησιµοποιούν το διαδίκτυο έχει σχεδόν διπλασιαστεί από το 1999 έως το 2001.  

 

       1999                  2001   
% Χρήσης 

Αγορά µέσω καταλόγων 39,4 58,9 
Επικοινωνία µε πωλητές 52,1 67,2 
∆ιαπραγµάτευση µε πωλητές 36,0 69,2 
Έλεγχος προσφορών πωλητών 32,9 73,5 
Έγκαιρη προειδοποίηση ζηµιάς 21,9 43,7 
Ζητήµατα που αφορούν την παροχή εγγύησης 19,4 45,6 
 

Πίνακας 3.2 Εφαρµογές προµηθειών (από Lancioni et al 2003) 

   Ορισµός                   Επιλογή   Συµφωνία         Αξιολόγηση 
  Απαιτήσεων  Προµηθευτή  Συµβολαίου         Προµηθευτή 
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 Οι Ηλεκτρονικές Προµήθειες (ΗΠ) (Electronic Procurement) έχουν χαρακτηριστεί ως 

το πιο σηµαντικό στοιχείο του επιτυχηµένου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν όσον αφορά τους 

µεγάλους οργανισµούς (Davila et al 2003). Τα Πληροφοριακά Συστήµατα που 

υλοποιούν τις ΗΠ ουσιαστικά «ενσωµατώνουν» την διαδικασία προµηθειών µέσω της 

λειτουργίας δύο διαφορετικών αλλά αλληλοσυνδεόµενων δοµών, της εσωτερικής 

επεξεργασίας, µέσω π.χ. ενός επιχειρησιακού ενδοδικτύου (intranet) και της εξωτερικής 

επικοινωνίας π.χ. µε τη βάση των προµηθευτών (Croom 2000). Πρόκειται για ∆ΠΣ που 

εφαρµόζονται στην συγκεκριµένη επιχειρησιακή λειτουργία των προµηθειών και  

ορίζονται ως τα συστήµατα αυτά που χρησιµοποιούν την τεχνολογία του διαδικτύου για 

την πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών αγορών (purchases) και κατά συνέπεια 

ηλεκτρονικών πωλήσεων αν η συναλλαγή θεωρηθεί από την πλευρά του πωλητή (Boer 

et al 2002, Presuti 2003, Sigala 2005). Η χρήση των συστηµάτων ΗΠ εκτός από τις 

ιδιωτικές επιχειρήσεις, µπορεί να γίνει και από κρατικούς οργανισµούς (Liao et al 2002). 

 Στα πλεονεκτήµατα της χρήσης των τεχνολογιών ΗΠ έχουν αναφερθεί η µείωση στα 

εργατικά κόστη κατά την διαδικασία προµηθειών, µε αποτέλεσµα την µείωση του 

κόστους συναλλαγής (Croom 2000, Presuti 2003) και η µείωση του κόστους των 

πρώτων υλών (Turban et al 2000). Άλλοι ερευνητές (Mukhopadhyay & Kekre 2002, 

Osmonbekov et al 2002) αναφέρουν ότι η επίτευξη των οικονοµικών πλεονεκτηµάτων, 

τόσο για τους προµηθευτές όσο και για τους πελάτες, από την χρήση συστηµάτων ΗΠ 

εξαρτάται από τον βαθµό της ολοκλήρωσης αυτών των συστηµάτων µε τα 

προϋπάρχοντα Πληροφοριακά Συστήµατα των επιχειρήσεων, θεωρώντας σαφώς ότι 

όσο µεγαλύτερος είναι ο βαθµός της ολοκλήρωσης τόσο πιο ισχυρά και ορατά είναι τα 

θετικά αποτελέσµατα από την υλοποίηση και χρήση τεχνικών ΗΠ. Σε άλλες έρευνες 

γίνεται διάκριση ανάµεσα στις διάφορες τεχνικές ΗΠ, θεωρώντας ότι τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της κάθε µίας και η επίδραση αυτών στις επιχειρησιακές λειτουργίες 
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επηρεάζει το κόστος (Boer et al 2002). Επίσης άλλοι ερευνητές θεωρούν ως το µεγάλο 

πλεονέκτηµα των τεχνολογιών ΗΠ την µεγάλη ποσότητα και υψηλή ποιότητα της 

επεξεργασίας των πληροφοριών (Essig & Arnold 2001). 

 Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι οι αυξηµένες δυνατότητες που παρέχουν οι τεχνικές 

ΗΠ αυξάνουν τον ατοµικό βαθµό συµµετοχής του κάθε µέλους ενός τµήµατος αγορών 

µίας επιχείρησης  (Osmonbekov et al 2002) για τον λόγο ότι η µείωση του µεγέθους 

τους µετά την λειτουργία των συστηµάτων ΗΠ, αναµένεται να αυξήσει το σχετικό βάρος 

των ευθυνών του κάθε µέλους του τµήµατος. Με την σειρά του αυτό (θεωρούν οι 

συγκεκριµένοι ερευνητές) θα αυξήσει τον βαθµό «εµπλοκής» τους στις αποφάσεις 

προµηθειών.  

 Πέρα από λειτουργικά (operational) οφέλη υφίστανται και πλεονεκτήµατα µε µεγάλη 

σηµασία για την στρατηγική της επιχείρησης, όπως η βελτίωση της ανταγωνιστικής 

θέσης της επιχείρησης, η ταχεία ανταπόκριση σε νέες εισόδους στην αγορά, η 

επιτάχυνση της ροής των πληροφοριών ανάµεσα στους αγοραστές και τους 

προµηθευτές, η µείωση των διαχειριστικών εργασιών και η απελευθέρωση πόρων για 

την διερεύνηση νέων ευκαιριών, η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, η βελτιωµένη 

εικόνα της επιχείρησης, η βελτίωση των σχέσεων µεταξύ προµηθευτών και επιχείρησης 

(Kheng & Al-Hawamdeh 2002, Attaran 2001).  

 Ωστόσο αρκετοί είναι και οι ερευνητές που αναφέρουν έναν αριθµό κινδύνων ή 

ανασταλτικών παραγόντων στην χρήση των συστηµάτων ΗΠ, όπως η συναλλαγή µε 

ανώνυµους προµηθευτές, η ενδεχόµενη πτώση της ποιότητας των προµηθευόµενων 

προϊόντων λόγω της πίεσης για χαµηλές τιµές, ή κίνδυνους σχετικούς µε την υιοθέτηση 

τεχνικών ΗΠ όπως η έλλειψη εµπιστοσύνης στις συναλλαγές, ζητήµατα ακεραιότητας 

και ασφάλειας συναλλαγών, υψηλό κόστος υλοποίησης τεχνικών ΗΠ (Davila et al 2003, 

Rao et al 2007).  
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ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ 

ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ  
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4.1 Ορισµός καινοτοµίας-χαρακτηριστικά της 

 Σύµφωνα µε τον Drucker η καινοτοµία (innovation) είναι µία συγκεκριµένη διάσταση 

της επιχειρηµατικότητας, είτε αφορά µία υπάρχουσα επιχείρηση, έναν οργανισµό κοινής 

ωφέλειας, ή αφορά την ιδιωτική ζωή ενός ατόµου. Είναι το µέσο µε το οποίο ο 

επιχειρηµατίας είτε δηµιουργεί καινούργιους πλουτοπαραγωγικούς πόρους είτε 

αξιοποιεί τους υπάρχοντες µε τρόπο ώστε να δηµιουργήσει αυξηµένο πλούτο (Drucker 

1985). 

 Η καινοτοµία ορίζεται ως «µία ιδέα, πρακτική ή υλικό προϊόν που θεωρείται ως 

καινούργιο από τη σχετική µονάδα που το υιοθετεί» (Zaltman et al 1973,σελ. 10). Όµοια 

ο Rogers ορίζει την καινοτοµία ως «µία ιδέα, πρακτική ή αντικείµενο που θεωρείται ως 

καινούργιο από ένα άτοµο ή άλλη µονάδα που πρόκειται να την υιοθετήσει» (Rogers 

2003). Το κοινό στοιχείο και στους δύο αυτούς ορισµούς αφορά στο γεγονός ότι το 

σηµείο ενδιαφέροντος είναι το κατά πόσο το προϊόν (ή ιδέα, διεργασία, πρακτική, 

αντικείµενο) είναι ή θεωρείται καινούργιο από την µονάδα που υιοθετεί (άτοµο ή 

οργανισµός). Το κατά πόσο είναι πραγµατικά καινούργιο δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντικό 

ωστόσο αυτό που ενδιαφέρει είναι ότι θεωρείται καινούργιο ενώ σύµφωνα µε έναν άλλο 

ορισµό καινοτοµία είναι η δηµιουργία και η εισαγωγή αλλαγής, κάθε είδους αλλαγής 

που προκύπτει από συντονισµένη δράση και που εξυπηρετεί συγκεκριµένο σκοπό. 

Αυτό προϋποθέτει συγκεκριµένη ιδέα για την αναζήτηση µιας νέας προοπτικής, µιας 

νέας λύσης. Τέτοιου είδους αλλαγή πρέπει να δηµιουργεί αξία για τους πελάτες ή να 

βελτιώνει την βιωσιµότητα της επιχείρησης (Καρβούνης 2001, σ. 238). 

 Στην έρευνα διακρίνεται η ριζική (radical) έναντι της βαθµιαίας (incremental) 

καινοτοµίας (Ettlie et al 1984, Dewar & Dutton 1986, Henderson & Clark 1990), η 

τεχνολογική έναντι της διοικητικής καινοτοµίας (Kimberly & Evaninsko 1981, 
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Damanpour & Evan 1984), η καινοτοµία που αποτελεί διεργασία έναντι της καινοτοµίας 

που αποτελεί προϊόν (Ettlie 1983). 

 Η διεργασία υιοθέτησης καινοτοµίας σύµφωνα µε τον Rogers (Rogers 2003) 

περιλαµβάνει δύο ευρείς υποδιεργασίες µε συνολικά πέντε επιµέρους στάδια όπως 

παρουσιάζεται στο Σχήµα 4.1. Η πρώτη υποδιεργασία ονοµάζεται Αρχικοποίηση 

(Initiation) και περιλαµβάνει το στάδιο της δηµιουργίας Ατζέντας Προβληµάτων όπου 

καθορίζονται τα γενικά προβλήµατα του οργανισµού που δηµιουργούν την ανάγκη για 

καινοτοµία και το στάδιο της Αντιστοίχισης όπου το κάθε πρόβληµα που υπάρχει στην 

ατζέντα αντιστοιχίζεται µε µία καινοτοµία και αυτή η αντιστοίχιση προγραµµατίζεται και 

σχεδιάζεται. Η δεύτερη υποδιεργασία ονοµάζεται Υλοποίηση (Implementation) και 

περιλαµβάνει τις ενέργειες και τις αποφάσεις που εµπλέκονται προκειµένου να τεθεί η 

καινοτοµία σε χρήση στα πλαίσια των σταδίων της Αναδόµησης (η καινοτοµία 

επανακαθορίζεται προκειµένου να προσαρµοστεί στις ανάγκες και τη δοµή του 

συγκεκριµένου οργανισµού), της Αποσαφήνισης (η έννοια της καινούργιας ιδέας γίνεται 

πιο σαφής στα µέλη του οργανισµού) και Τακτικότητας (η καινοτοµία ενσωµατώνεται 

στις υπάρχουσες δραστηριότητες του οργανισµού και χάνει την ξεχωριστή της 

ταυτότητα). 

              ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ι. ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ                                 ΙΙ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

          1                      2                       3                         4                    5 

 

 

Σχήµα 4.1 Η διεργασία της καινοτοµίας σε έναν οργανισµό (Rogers 2003) 

 

 

    Ατζέντα         Αντιστοίχιση   Επανακαθορισµός   Αποσαφήνιση    Τακτικότητα 
Προβληµάτων                                 Αναδόµηση 
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4.2 Ανάγκη δηµιουργίας θεωρητικού πλαισίου που αφορά την υιοθέτηση 
τεχνολογικής καινοτοµίας από οργανισµούς 
 
 Η έρευνα στον χώρο της υιοθέτησης και εξάπλωσης καινοτοµίας (innovation 

adoption and diffusion) έχει συγκλίνει σε ένα κύριο σύνολο θεωρητικών πλαισίων που 

επιχειρούν να εξηγήσουν είτε τις στάσεις του ατόµου ή οργανισµού που σκοπεύει να 

υιοθετήσει την καινοτοµία είτε τις σχετιζόµενες µε την καινοτοµία συµπεριφορές. Αυτά 

τα βασικά πλαίσια όπως η Θεωρία ∆ιάδοσης Καινοτοµιών (Diffusion of Innovations) 

(Rogers 2003), η Θεωρία της Αιτιολογηµένης ∆ράσης (Theory of Reasoned Action) 

(Ajzen & Fishbein 1980), το Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας (Technology Acceptance 

Model) (Davis et al 1989) έχουν λάβει ευρεία επιστηµονική τεκµηρίωση για πολλές 

τεχνολογικές καινοτοµίες στις οποίες κατά κύριο λόγο το άτοµο (individual) επιτρέπεται 

να υιοθετήσει ή να απορρίψει µία καινοτοµία (Gallivan 2001). 

 Ωστόσο έντονη κριτική δέχονται τα παραπάνω θεωρητικά πλαίσια στην περίπτωση 

υιοθέτησης τεχνολογικών καινοτοµιών από τους οργανισµούς, καθώς αγνοούν τις 

πραγµατικές διαστάσεις υλοποίησης αυτών των τεχνολογικών καινοτοµιών εντός των 

οργανισµών (Robertson & Gatignon 1986, Gallivan 2001, Nikas et al 2007, Fichman & 

Kemerer 1997, Orlikowski 1993). Στα πλαίσια της προσπάθειας διερεύνησης των 

παραγόντων που συσχετίζονται µε την υιοθέτηση της καινοτοµίας από οργανισµούς, 

και την επιτυχή υλοποίησή της έχουν πραγµατοποιηθεί πολλές επιστηµονικές έρευνες.  

 Το θεωρητικό πλαίσιο που προτάθηκε από τους Gatignon και Robertson (Robertson 

& Gatignon 1986, Gatignon & Robertson 1989) και παρουσιάζεται στο Σχήµα 4.2 

θεωρήθηκε από τον ερευνητή ότι αποτελεί ένα ικανοποιητικό αρχικό σηµείο 

προκειµένου να εξεταστούν αυτοί οι παράγοντες. 
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Σχήµα 4.2. Εννοιολογικό Μοντέλο υιοθέτησης µίας τεχνολογικής καινοτοµίας (από 
Gatignon & Robertson 1989) 
  

4.3 Παράγοντες που σχετίζονται µε την υιοθέτηση τεχνολογικής καινοτοµίας 

 Έχοντας ως βάση το εννοιολογικό µοντέλο του Σχήµατος 4.2 και την έρευνα των 

Kwon και Zmud (Kwon & Zmud 1987), οδηγούµαστε σε τέσσερις βασικές κατηγορίες 

παραγόντων που σχετίζονται µε την υιοθέτηση καινοτοµίας που αφορά τεχνολογικές 

εφαρµογές από έναν οργανισµό, οι οποίες αναλύονται στις επόµενες παραγράφους. 

 

 

4.3.1 Παράγοντες που αφορούν το άτοµο που λαµβάνει απόφαση 

 Έως σήµερα δεν έχουν ερευνηθεί ευρέως τα αποτελέσµατα των χαρακτηριστικών 

των ατόµων που κατά κύριο λόγο λαµβάνουν την απόφαση υιοθέτησης καινοτοµίας σε 

έναν οργανισµό (Tabak & Barr 1999, Howell & Boies 2004). Στην µελέτη τους για τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και συµπεριφοράς των ηγετών οι Howell και 

Higgins αναφέρουν ότι οι ηγέτες που χαρακτηρίζονται «πρωταθλητές» όσον αφορά την 
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καινοτοµία είναι αυτοί που εµφανίζουν ενθουσιασµό σε σχέση µε την καινοτοµία, 

παρουσιάζουν δέσµευση σε σχέση µε αυτή και προσπαθούν να επηρεάσουν και 

άλλους προκειµένου να υιοθετηθεί (Howell & Higgins 1990). Προκειµένου να 

συνεισφέρουν στην δηµιουργία και προώθηση ιδεών εντός του οργανισµού, οι 

«πρωταθλητές» διακρίνονται από ευρεία γνώση και ενόραση (vision) του ρόλου τους 

(Mumford et al 2002). Πράγµατι, προκειµένου να παρακινήσουν και άλλους να 

καινοτοµήσουν και να χρησιµοποιήσουν τα κατάλληλα επιχειρήµατα έτσι ώστε να 

προωθήσουν αποτελεσµατικά τις καινοτοµίες, οι πρωταθλητές ενδεχοµένως χρειάζεται 

να συνεργάζονται στενά µε τους εργαζόµενους στον οργανισµό και να λειτουργούν 

λαµβάνοντας υπόψη πολλαπλές προοπτικές κάτι που αναφέρεται ως λήψη 

προοπτικών (perspective taking) (Parker & Axtell 2001). Προϋπόθεση της λήψης 

προοπτικών είναι η ολοκληρωµένη κατανόηση (integrated understanding), που 

αναφέρεται στο εύρος και την πολυπλοκότητα της γνώσης σχετικά µε το περιβάλλον 

εργασίας και ο ευέλικτος προσανατολισµός του ρόλου (flexible role orientation) που 

αφορά τον βαθµό στον οποίο τα στελέχη ξεπερνούν τα στενά όρια του ρόλου τους στον 

οργανισµό (Howell & Boies 2004). 

 Στους παράγοντες που αφορούν το άτοµο οι Kimberly και Evaninsko διακρίνουν 

τέσσερα επίπεδα µεταβλητών: την διάρκεια εργασίας (job tenure), τον κοσµοπολιτισµό 

(cosmopolitanism), το εκπαιδευτικό υπόβαθρο (educational background) και τη φύση 

της εµπλοκής των ηγετών στα θέµατα του οργανισµού (Ozanne & Churchill 1971, 

Ostlund 1974, Kimberly & Evaninsko 1981, Kwon & Zmud 1987). Άλλοι παράγοντες 

όπως η ηλικία του ατόµου που λαµβάνει την απόφαση υιοθέτησης της καινοτοµίας 

εµφανίζονται να έχουν συσχέτιση µε την υιοθέτηση τεχνολογικών καινοτοµιών 

(Frambach et al 1998, Tabak & Barr 1999, Bruque & Moyano 2007). 
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4.3.2 Παράγοντες που αφορούν την δοµή (structure) του οργανισµού 

 Η υιοθέτηση µίας τεχνολογικής καινοτοµίας από έναν οργανισµό, είναι ένα γεγονός 

που λαµβάνεται από τους λήπτες αποφάσεων ως να έχει µία σηµαντική επίδραση στην 

µελλοντική αποτελεσµατικότητα του οργανισµού (Ansoff 1980, Dutton et al 1983). Κατά 

τη διαδικασία κατανόησης της λήψης απόφασης υιοθέτησης της καινοτοµίας, πρέπει να 

αναγνωριστούν οι λόγοι για τους οποίους οι ίδιες ή όµοιες καινοτοµίες 

προσλαµβάνονται διαφορετικά από τα ανώτερα στελέχη και ο τρόπος µε τον οποίο οι 

αντιλήψεις συνδέονται µε τις προθέσεις. Η προγενέστερη έρευνα στην λήψη 

στρατηγικών αποφάσεων έχει αναζητήσει απαντήσεις στη συγκεκριµένη ερώτηση 

επικεντρώνοντας στην επίδραση της δοµής και των χαρακτηριστικών του οργανισµού 

που υιοθετεί ως του βασικού παράγοντα. Τα χαρακτηριστικά των οργανισµών που 

προωθούν ή επιβάλλουν την καινοτοµία έχουν γίνει το επίκεντρο ερευνών που 

επιχειρούν να αιτιολογήσουν το γεγονός ότι µερικοί οργανισµοί είναι περισσότερο 

«δεκτικοί» στην καινοτοµία (Kim 1980, Tabak & Barr 1999, Damanpour 1988,1991). 

 Παρακάτω αναφέρονται δώδεκα καθοριστικοί παράγοντες (Damanpour 1991) που 

αφορούν τα χαρακτηριστικά του οργανισµού που δέχεται την καινοτοµία, µία οµάδα 

που κυρίως αποτελείται από µεταβλητές που αφορούν τη δοµή, αλλά και τις διεργασίες, 

τους πόρους και την κουλτούρα του οργανισµού. 

 Η εξειδίκευση (specialization) εµφανίζεται να συσχετίζεται θετικά µε την υιοθέτηση 

της καινοτοµίας καθώς ένα µεγάλο εύρος ειδικών θα παρείχε µία ευρύτερη βάση 

γνώσης (Kimberly & Evaninsko 1981, Kwon & Zmud 1987) και θα αύξανε την 

δηµιουργία νέων ιδεών εντός του οργανισµού (Hage & Dewar 1973). 

 Η διαφοροποίηση (differentiation) (έντονες διαφορές µεταξύ των επαγγελµατικών 

ρόλων) εντός του οργανισµού, συντελεί στην αρχική υιοθέτηση της καινοτοµίας (Pierce 

& Delbecq 1977).  
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 Ο επαγγελµατισµός (professionalism) που χαρακτηρίζει έναν οργανισµό, τείνει να 

αυξάνει την εργασία πέραν των τυπικών ορίων των εργασιακών ρόλων, την 

αυτοπεποίθηση των εργαζοµένων και τη δέσµευση για µετακίνηση πέραν του «status 

quo» (Pierce & Delbecq 1977). 

 Η ευελιξία (flexibility) και ο περιορισµός της γραφειοκρατίας σε έναν οργανισµό 

διευκολύνουν την υιοθέτηση καινοτοµίας (Thompson 1965). Σε λιγότερο «τυπικούς» 

οργανισµούς διευκολύνεται η επικοινωνία νέων ιδεών και η εφαρµογή νέων διεργασιών 

(Pierce & Delbecq 1977). 

 Ένας άλλος παράγοντας είναι ο βαθµός συγκέντρωσης της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων στο άτοµο (ή τα άτοµα) που λαµβάνει απόφαση για την υιοθέτηση της 

καινοτοµίας. Όσο περισσότερες αρµοδιότητες και δυνατότητες λήψης απόφασης 

συγκεντρώνονται σε συγκεκριµένα άτοµα εντός του οργανισµού τόσο εµποδίζεται η 

απόφαση για υιοθέτηση καινοτόµων εφαρµογών (Kimberly & Evaninsko 1981, Kwon & 

Zmud 1987, Thompson 1965, Kim & Srivastava 1998).  

 Επιπλέον η ευνοϊκή στάση των διευθυντικών στελεχών έναντι της αλλαγής οδηγεί σε 

ένα εσωτερικό κλίµα που προάγει την καινοτοµία, ενώ η ενθάρρυνση των ανώτερων 

στελεχών απαιτείται ιδιαίτερα κατά το στάδιο της υλοποίησης της καινοτοµίας, όπου ο 

συντονισµός και η επίλυση των συγκρούσεων ανάµεσα στα άτοµα και τα επιµέρους 

τµήµατα είναι αναγκαίος (Damanpour 1991). 

 Η µακρά προϋπηρεσία των διευθυντικών στελεχών στην εργασία που επιτελούν, 

παρέχει την ικανότητα σωστής εκτέλεσης των καθηκόντων τους, διαχείρισης των 

επιχειρησιακών διεργασιών και λήψης των ορθών αποτελεσµάτων (Kimberly & 

Evaninsko 1981). 

 Επίσης όσο περισσότεροι είναι οι πόροι που αφορούν την τεχνολογική γνώση του 

οργανισµού (πλήθος προσωπικού µε τεχνολογικές γνώσεις - Dewar & Dutton 1986), 



 66 

τόσο πιο εύκολο είναι να κατανοηθούν οι καινούργιες ιδέες και οι διαδικασίες για την 

ανάπτυξη και την υλοποίησή τους να επιτευχθούν.  

 Η δυναµικότητα ενός οργανισµού (organizational slack) επηρεάζει θετικά την 

υιοθέτηση καινοτοµίας. Η δυναµικότητα ενός οργανισµού ορίζεται ως η διαφορά 

ανάµεσα στα έσοδα που αποκτώνται από το περιβάλλον και τις πληρωµές (έξοδα) που 

απαιτούνται προκειµένου να συντηρηθεί ο οργανισµός (Rosner 1968). 

 Η «προς τα έξω» επικοινωνία (external communication), δηλαδή η διερεύνηση του 

περιβάλλοντος για ενδεχόµενες ευκαιρίες και οι δραστηριότητες των εργαζοµένων που 

αφορούν την επικοινωνία του οργανισµού µε το εξωτερικό του περιβάλλον µπορούν να 

φέρουν καινοτοµικές ιδέες (Kimberly & Evaninsko 1981, Kwon & Zmud 1987, Miller & 

Friesen 1982). Οι καινοτόµοι οργανισµοί ανταλλάσσουν πληροφορίες µε το περιβάλλον 

τους αποτελεσµατικά (Tushman 1977). 

 Μεγάλη είναι η σηµασία και της αποτελεσµατικής εσωτερικής επικοινωνίας (internal 

communication) - η µεταβλητή αυτή αντανακλά το βαθµό της επικοινωνίας ανάµεσα σε 

διαφορετικές µονάδες ή οµάδες σε έναν οργανισµό (Damanpour 1991) - που φέρνει ως 

αποτέλεσµα την «διασπορά» ιδεών εντός του οργανισµού και την δηµιουργία νέων 

ιδεών (Kim & Srivastava 1998). 

 Επίσης όσο περισσότερα ιεραρχικά επίπεδα έχει ένας οργανισµός τόσο πιο 

δύσκολη γίνεται η επικοινωνία ανάµεσα σε αυτά τα επίπεδα και συνεπώς περιορίζεται η 

ροή των καινοτοµικών ιδεών (Damanpour 1991,1996). 

 Πέραν των ανωτέρω παραγόντων (Damanpour 1991) το µέγεθος των οργανισµών 

έχει βρεθεί ότι συσχετίζεται µε την υιοθέτηση των καινοτοµιών (Kimberly & Evaninsko 

1981, Kwon & Zmud 1987, Lee & Xia 2006). 
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4.3.3 Παράγοντες που αφορούν τα χαρακτηριστικά της καινοτοµίας 

 Η επίδραση των χαρακτηριστικών της καινοτοµίας έχει εξεταστεί από έναν 

σηµαντικό αριθµό ερευνητών, όπως συµπεραίνουν οι Tornatzky και Klein (Tornatzky & 

Klein 1982). Σε αυτή την ανάλυση οι ερευνητές αναγνωρίζουν τρία χαρακτηριστικά των 

καινοτοµιών που συσχετίζονται µε την απόφαση υιοθέτησης της καινοτοµίας, τη 

συµβατότητα (compatibility), το σχετικό πλεονέκτηµα (relative advantage) και την 

πολυπλοκότητα (complexity). 

 Η σηµασία της συµβατότητας µιας καινοτοµίας σε έναν οργανισµό που την υιοθετεί 

αποτελεί ένα συχνά αναφερόµενο παράγοντα που εξηγεί την επιτυχία των 

προσπαθειών υιοθέτησης καινοτοµίας, ενώ έχει βρεθεί τόσο θετική συσχέτιση της 

συµβατότητας µε την υιοθέτηση καινοτοµίας (Ettlie & Vellenga 1979) όσο και αρνητική 

(Fliegel & Kivlin 1966). Το σχετικό πλεονέκτηµα αντανακλά τον βαθµό στον οποίο µία 

καινοτοµία θεωρείται ότι παρέχει περισσότερα πλεονεκτήµατα στον οργανισµό από 

άλλες καινοτοµίες ή την υπάρχουσα κατάσταση (Kwon & Zmud 1987). Οι αντιλήψεις 

(για τα χαρακτηριστικά της καινοτοµίας) των ατόµων που λαµβάνουν απόφαση για την 

υιοθέτησή της από έναν οργανισµό επηρεάζουν την αξιολόγησή της καθώς και την 

πρόθεση για υιοθέτηση ενός καινούργιου προϊόντος ή υπηρεσίας (Ostlund 1974, 

Frambach & Schillewaert 2002). Τα αντιλαµβανόµενα πλεονεκτήµατα, που 

συµπεριλαµβάνουν τα οικονοµικά κίνητρα για την υιοθέτηση µίας συγκεκριµένης 

καινοτοµίας, πρέπει να ξεπερνούν αυτά των διάφορων εναλλακτικών τρόπων  

(Robinson 1990). Επίσης έχουν βρεθεί τόσο θετικές συσχετίσεις µεταξύ υιοθέτησης 

καινοτοµίας και σχετικού πλεονεκτήµατος (Ettlie & Vellenga 1979) όσο και αρνητικές 

(Fliegel & Kivlin 1966). Η πολυπλοκότητα σχετίζεται µε τον βαθµό δυσκολίας που οι 

χρήστες αντιµετωπίζουν κατά την κατανόηση και χρήση της καινοτοµίας. Όσο 
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µεγαλύτερη είναι η πολυπλοκότητα της καινοτοµίας τόσο δυσχεραίνεται η υιοθέτησή της 

(Fidler & Johnson 1984, Fliegel & Kivlin 1966). 

 

4.3.4 Παράγοντες που αφορούν το περιβάλλον του οργανισµού 

 Οι µελέτες που αφορούν την επίδραση του περιβάλλοντος του οργανισµού στην 

διεργασία υιοθέτησης καινοτοµίας είναι σχετικά σπάνιες αν και οι αναφορές σχετικά µε 

την επίδρασή του είναι συχνές. Πιο συγκεκριµένα, βασικές διαστάσεις του 

περιβάλλοντος που έχουν µελετηθεί παρατίθενται παρακάτω. 

• Σύµφωνα µε τους Kwon και Zmud δύο διαφορετικές οπτικές του περιβάλλοντος 

έχουν µελετηθεί σε σχέση µε την υιοθέτηση καινοτοµίας. Η µία αντιµετωπίζει το 

περιβάλλον σαν µία πηγή πληροφοριών. Συνεπώς η ετερογένεια (heterogeneity) 

και η αβεβαιότητα (uncertainty) αποτελούν βασικά γνωρίσµατα αυτής της 

οπτικής. Η ετερογένεια αναφέρεται στην έλλειψη οµοιότητας των 

περιβαλλοντικών οντοτήτων (π.χ. ποικιλοµορφία πελατών) µε τις οποίες ο 

οργανισµός αλληλεπιδρά ενώ η αβεβαιότητα σχετίζεται µε την µεταβλητότητα και 

αστάθεια του περιβάλλοντος του οργανισµού. Η άλλη οπτική αντιµετωπίζει το 

περιβάλλον σαν µία «δεξαµενή» πόρων και κατά συνέπεια ο ανταγωνισµός για 

την απόκτηση αυτών των περιορισµένων πόρων αλλά και η αλληλεξάρτηση 

µεταξύ οργανισµών (ο βαθµός στον οποίο ένας οργανισµός έχει πρόγραµµα 

ανταλλαγής πόρων ή ιδεών µε άλλους οργανισµούς) αποτελούν γνωρίσµατά της 

(Kwon & Zmud 1987).  

• Ο κλάδος εντός του οποίου δραστηριοποιείται ένας οργανισµός που ενδέχεται να 

υιοθετήσει τεχνολογική καινοτοµία επηρεάζει την στάση των αρµόδιων στελεχών 

του οργανισµού έναντι της συγκεκριµένης καινοτοµίας. Σε ορισµένους κλάδους 

υπάρχει µία «φιλική» στάση έναντι των καινούργιων τεχνολογιών ενώ σε άλλους 
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ένας γενικότερος «λήθαργος». Η αποδοχή της καινοτοµίας συσχετίζεται θετικά 

µε την ανταγωνιστικότητα του κλάδου ως ένα σηµείο. Σε έντονα 

ανταγωνιστικούς κλάδους, η υιοθέτηση της καινοτοµίας µπορεί να είναι αναγκαία 

για την διατήρηση της θέσης µίας επιχείρησης σε σχέση µε τις ανταγωνίστριες. 18 

Επίσης η αβεβαιότητα της ζήτησης, ο βαθµός συγκέντρωσης ενός κλάδου, ο 

επαγγελµατισµός (professionalism) και ο κοσµοπολιτανισµός (cosmopolitanism) 

του κλάδου, έχει αναφερθεί ότι συσχετίζονται µε την υιοθέτηση της καινοτοµίας. 

(Robertson & Gatignon 1986, Frambach & Schillewaert 2002).  

• Στην διεθνή αρθρογραφία, όσον αφορά την υιοθέτηση της τεχνολογικής 

καινοτοµίας έχουν αναφερθεί διάφοροι παράγοντες και ιδιαίτερα το µέγεθος των 

πόρων (resources) που κατανέµονται στις διαδικασίες µάρκετινγκ των 

προµηθευτών της τεχνολογικής καινοτοµίας προκειµένου να προβλεφθεί η 

διεργασία υιοθέτησης (Hornsky & Simon 1983, Robinson & Fornell 1985). Οι 

Gatignon και Robertson (Robertson & Gatignon 1986), αναφέρουν ότι η φήµη 

(reputation), ο ανταγωνισµός που υπάρχει στον κλάδο των προµηθευτών της 

καινοτοµίας (competitiveness) και η σχέση εξάρτησης (vertical coordination) 

ανάµεσα σε προµηθευτές της καινοτοµίας και επιχειρήσεις που την υιοθετούν 

είναι παράγοντες που ενισχύουν την υιοθέτηση της καινοτοµίας. Επιπλέον οι 

ερευνητές έχουν αναφέρει την παραχώρηση πόρων στο κοµµάτι του R&D καθώς 

και την ένταση των διαδικασιών µάρκετινγκ των προµηθευτών της καινοτοµίας. 

 

                                                 
18 Η µη υιοθέτηση µίας καινοτοµίας που υιοθετείται από ανταγωνίστριες επιχειρήσεις µπορεί να οδηγήσει 
σε απώλεια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, κάτι που ωστόσο εξαρτάται από τη σηµασία της 
καινοτοµίας και τις ενδεχόµενες συνέπειες που έχει για την αποτελεσµατική και αποδοτική λειτουργία των 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Τα λογικά επίπεδα ανταγωνιστικότητας ενθαρρύνουν την αποδοχή της 
καινοτοµίας, αλλά από ένα σηµείο και έπειτα, οι χρηµατοοικονοµικοί πόροι ενός κλάδου µειώνονται και η 
επιθυµία για καινοτοµία «καταστέλλεται» (Loury 1979, Robertson & Gatignon 1986). Η καινοτοµία επίσης 
«καταστέλλεται» κάτω από µονοπωλιακές συνθήκες κατά τις οποίες το κίνητρο για αλλαγή αναµένεται να 
είναι χαµηλό, αν και αυτό δεν είναι απόλυτα αποδεκτό (Swan 1970). 
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4.4 Συνοπτική παρουσίαση παραγόντων που αφορούν την υιοθέτηση 
τεχνολογικής καινοτοµίας 
 
 Στις προηγούµενες παραγράφους έγινε αναφορά στους παράγοντες, ανά κατηγορία 

(συνολικά τέσσερις), που σχετίζονται µε την υιοθέτηση της τεχνολογικής καινοτοµίας 

βάσει των ερευνών των Gatignon & Robertson (1986,1989) και Kwon & Zmud (1987). Η 

εργασία αυτή µας οδηγεί σε ένα πλαίσιο που παρουσιάζεται στο  Σχήµα 4 και στο οποίο 

εµφανίζονται οι βασικοί παράγοντες, όπως αυτοί προέκυψαν από την βιβλιογραφία που 

προαναφέρθηκε. Η συνθετική δοµή του πλαισίου αυτού παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον στην παρούσα διατριβή γιατί αποτέλεσε την βάση στην οποία στηρίχθηκε η 

δηµιουργία του θεωρητικού πλαισίου της έρευνας, όπως αυτό παρουσιάζεται στο 

Κεφάλαιο 5 (παράγραφος 5.2). Οι παράγοντες που προσδιορίζονται σε κάθε κατηγορία 

είναι οι πιο συχνά αναφερόµενοι στην διεθνή βιβλιογραφία (όπως παρουσιάστηκε στις 

προηγούµενες παραγράφους), χωρίς ωστόσο να σηµαίνει ότι είναι και οι µοναδικοί ή 

κατ’ ανάγκη και οι πιο σηµαντικοί. 
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Παράγοντες που αφορούν 
το άτοµο 

 
-Ενθουσιασµός 
-Ευρύτητα γνώσης 
-Ευρύτητα αντίληψης του  
 εργασιακού τους ρόλου 
-Ικανότητα στενής  
 συνεργασίας 
-∆ιάρκεια εργασίας 
-Κοσµοπολιτισµός 
-Εκπαιδευτικό υπόβαθρο 
-Φύση εµπλοκής στα θέµατα 
 του οργανισµού  
-Ηλικία 
  

Παράγοντες που αφορούν 
τον οργανισµό 

 
- Εξειδίκευση 
- ∆ιαφοροποίηση 
- Επαγγελµατισµός 
- Ευελιξία 
- Συγκέντρωση διαδικασίας 
  λήψης αποφάσεων 
- Ευνοϊκή στάση διοίκησης 
- Προϋπηρεσία στελεχών 
- Τεχνολογική γνώση 
- ∆υναµικότητα οργανισµού 
- Προς τα έξω επικοινωνία 
- Εσωτερική επικοινωνία 
- Ιεραρχικά επίπεδα 
- Μέγεθος οργανισµού 

Παράγοντες που αφορούν 
χαρακτηριστικά της 

καινοτοµίας 
 

- Συµβατότητα 
- Σχετικό πλεονέκτηµα 
- Πολυπλοκότητα 
 

Παράγοντες που αφορούν το 
περιβάλλον του οργανισµού 

 
- Ετερογένεια  
- Αβεβαιότητα 
- Ανταγωνισµός 
- Αλληλεξάρτηση οργανισµών 
- Ανταγωνιστικότητα, βαθµός 
συγκέντρωσης, αβεβαιότητα 
ζήτησης, βαθµός συγκέντρωσης 
κλάδου 
- Φήµη, ανταγωνισµός 
προµηθευτών καινοτοµίας 
  

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Σχήµα 4.3 Παράγοντες προσδιορισµού υιοθέτησης τεχνολογικής καινοτοµίας 
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4.5 Θεώρηση ∆ΠΣ ως καινοτοµικές τεχνολογικές εφαρµογές 
 
 Η θεωρία που αφορά την υιοθέτηση της καινοτοµίας έχει εφαρµογή και στην 

περίπτωση που ως καινοτοµία θεωρείται η πληροφοριακή τεχνολογία (information 

technology), µια τεχνολογία που παρέχει σηµαντικά επιχειρησιακά οφέλη (Hitt & 

Brynjolfsson 1996).  Η καινοτοµική πληροφοριακή τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να 

επηρεάσει την οργανωτική δοµή (Drucker 1988), την στρατηγική της επιχείρησης (Ives 

& Learnmonth 1984, Porter & Millar 1985, Johnston & Vitale 1988), την ανταλλαγή 

πληροφοριών, τις λειτουργικές διεργασίες, τις σχέσεις µεταξύ προµηθευτών - 

αγοραστών καθώς και την διαπραγµατευτική ισχύ των επιχειρήσεων (Cash & 

Konsynski 1985). Η χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων έχει αποκτήσει τέτοια ισχύ 

ώστε να θεωρείται προαπαιτούµενο για την διεξαγωγή του επιχειρείν στο σύγχρονο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον (Clemons & McFarlan 1986).   

 Οι παράγοντες που ενδεχοµένως επηρεάζουν την απόφαση ενός οργανισµού να 

υιοθετήσει και να υλοποιήσει µία συγκεκριµένη τεχνολογία πληροφορικής είναι αρκετοί 

και έχουν αποτελέσει αντικείµενο διάφορων ερευνητικών προσπαθειών. Οι Patterson, 

Grimm και Corsi (Patterson et al 2003), βασιζόµενοι στην ερευνητική δραστηριότητα 

των Kwon και Ζmud (Kwon & Zmud 1987) επικέντρωσαν το ερευνητικό τους 

ενδιαφέρον στους παράγοντες που αφορούν τον οργανισµό και το περιβάλλον του, 

δεδοµένου ότι η υιοθέτηση τεχνολογιών πληροφορικής και ειδικότερα τεχνολογιών που 

αφορούν την εφοδιαστική αλυσίδα διαφέρει ανάλογα µε το κατά πόσο υιοθετούνται από 

έναν οργανισµό ή ένα άτοµο. Πιο συγκεκριµένα στους παράγοντες που αφορούν τον 

οργανισµό οι ερευνητές εξετάζουν το µέγεθος του οργανισµού θεωρώντας ότι το 

µεγαλύτερο µέγεθος του οργανισµού οδηγεί σε µεγαλύτερο βαθµό υιοθέτησης της 

τεχνολογίας εφοδιαστικής αλυσίδας. Επίσης εξετάζουν τον βαθµό στον οποίο οι 

αποφάσεις που αφορούν την υιοθέτηση της Πληροφοριακής Τεχνολογίας λαµβάνονται 
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κεντρικά (centralized organizational structure) θεωρώντας ότι όσο πιο αποκεντρωµένος 

είναι ένας οργανισµός τόσο πιο πιθανή είναι η υιοθέτηση της τεχνολογίας που αφορά 

τεχνολογίες εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ επιπλέον ελέγχουν την υπόθεση ότι οι 

οργανισµοί που δεν εµφάνισαν ιδιαίτερη επιτυχία στους επιχειρησιακούς στόχους τα 

προηγούµενα χρόνια της λειτουργίας τους, είναι περισσότερο πιθανό να υιοθετήσουν 

τις τεχνολογίες που αφορούν την εφοδιαστική αλυσίδα. Τέλος οι ερευνητές θεωρούν ότι 

οι οργανισµοί που ευθυγραµµίζουν τη στρατηγική της διαχείρισης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας µε την ευρύτερη στρατηγική της επιχείρησης είναι περισσότερο πιθανό να 

υιοθετήσουν τις τεχνολογίες διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας.  

 Στα πλαίσια των παραγόντων που αφορούν το περιβάλλον του οργανισµού, οι 

Patterson, Grimm και Corsi (Patterson et al 2003), υποθέτουν ότι οι οργανισµοί που 

υφίστανται µεγαλύτερη πίεση - µία επιχείρηση υιοθετεί και πιέζει τις υπόλοιπες 

επιχειρήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα να υιοθετήσουν προκειµένου να τυποποιήσει 

την µορφοποίηση των δεδοµένων και να βελτιώσει την επικοινωνία µεταξύ των 

οργανισµών στα πλαίσια της εφοδιαστικής αλυσίδας (Iacovou et al 1995) - από τους 

συνεταίρους τους στην εφοδιαστική αλυσίδα, είναι πιο πιθανό να υιοθετήσουν 

τεχνολογίες διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας. Επίσης θεωρούν  ότι οι οργανισµοί που 

διαθέτουν πιο «ευνοϊκό» κλίµα συναλλαγών µε τους προµηθευτές τους (Walton & Miller 

1995) θα είναι περισσότερο πιθανό να υιοθετήσουν τις συγκεκριµένες τεχνολογίες. 

Τέλος οι ίδιοι ερευνητές θεωρούν ότι η αβεβαιότητα που σχετίζεται µε το περιβάλλον – 

µη προβλεπόµενες µεταβολές στην ζήτηση των πελατών, έλλειψη αξιοπιστίας των 

προµηθευτών που αφορά την ποιότητα και ποσότητα των προµηθευόµενων 

προϊόντων, συνεχείς µεταβολές των τιµών, µη προβλέψιµες ενέργειες ανταγωνιστών 

(Droge & Germain 1998) – είναι περισσότερο πιθανό να οδηγήσει σε υιοθέτηση των 

τεχνολογιών εφοδιαστικής αλυσίδας. 
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 Οι Nikas, Poulimenakou και Kriaris (Nikas et al 2007), υιοθετούν την κριτική στάση 

των Chau και Τam (Chau & Tam 1997) στην µελέτη των καινοτοµιών βάσει της 

κλασσικής θεωρίας που αφορά την διάδοση (diffusion) της καινοτοµίας, καθώς η 

θεωρία αυτή δεν λαµβάνει υπόψη επαρκώς τα επιµέρους χαρακτηριστικά των 

καινοτοµιών. Άλλωστε όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 4.2 της παρούσας 

διατριβής, το κλασσικό θεωρητικό πλαίσιο το οποίο θεµελίωσε ο Rogers (Rogers 2003), 

κατά την γενίκευση των ευρηµάτων από την υιοθέτηση που αφορά το άτοµο σε επίπεδο 

οργανισµού, εµφανίζει µία ασυνέπεια στα αποτελέσµατα που οφείλεται στην αδυναµία 

αναγνώρισης των διαφορών στην µονάδα αναλύσεως, στα χαρακτηριστικά του 

περιβάλλοντος και της τεχνολογίας (Downs & Mohr 1976). Πιο συγκεκριµένα οι 

ερευνητές (Nikas et al 2007) εξετάζουν τους παράγοντες (κατηγοριοποιώντας τους σε 

έξι οµάδες) που οδηγούν στην υιοθέτηση τεχνολογιών που επιτρέπουν την συνεργασία 

(collaborative technologies), οι οποίες, κατά τον ορισµό των ερευνητών, περιλαµβάνουν 

ένα εικονικό χώρο εργασίας που παρέχει µία «βάση» πληροφοριών που καταγράφει, 

επιτρέπει την προσπέλαση και την ανάκληση των επιµέρους διεργασιών της οµάδας, 

την ανταλλαγή πληροφοριών κτλ). Η πρώτη οµάδα παραγόντων που εξετάζουν αφορά 

την εγκατεστηµένη τεχνολογική βάση του οργανισµού, η δεύτερη αφορά την ποιότητα 

του τµήµατος Πληροφοριακής Τεχνολογίας (IT department) του οργανισµού, η τρίτη την 

υποστήριξη της ανώτερης διοίκησης, η τέταρτη αφορά τις υπάρχουσες, στον 

οργανισµό, πρακτικές που σχετίζονται µε την συνεργασία, η πέµπτη τους 

περιβαλλοντικούς παράγοντες και η έκτη τους παράγοντες που αφορούν τον ίδιο τον 

οργανισµό. Από την συγκεκριµένη έρευνα προκύπτει ότι επιµέρους παράγοντες όπως η 

σύνδεση του οργανισµού µε το διαδίκτυο, το ποσοστό των εργαζοµένων µε σύνδεση 

στο διαδίκτυο, η ύπαρξη ξεχωριστού τµήµατος Πληροφοριακής Τεχνολογίας, η 

εκπαίδευση του προσωπικού, η κατοχή πιστοποιητικού ΙSO, η χρήση του e-mail για 
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ανταλλαγή εγγράφων, το µέγεθος του οργανισµού, η αντίληψη για οφέλη όπως είναι η 

µείωση του κόστους, η τυποποίηση των πληροφοριακών συστηµάτων και η βελτίωση 

της επικοινωνίας συσχετίζονται µε την υιοθέτηση των τεχνολογιών συνεργασίας. 

 Ιδιαίτερη έµφαση έχει δοθεί, στα πλαίσια της έρευνας που αφορά την υιοθέτηση 

τεχνολογικής καινοτοµίας19, στους παράγοντες που αφορούν τα αντιλαµβανόµενα 

χαρακτηριστικά της καινοτοµίας όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 4.4.2. Οι Davila, 

Gupta και Palmer (Davila et al 2003), ταξινοµούν τις επιχειρήσεις έναντι τις υιοθέτησης 

τεχνολογιών ηλεκτρονικών προµηθειών, σε επιθετικές (aggressive adopters) που είναι 

αυτές που επενδύουν σηµαντικά στις συγκεκριµένες τεχνολογίες (το 27% των υπό 

έρευνα οργανισµών) και σε περισσότερο συντηρητικές (conservative) που είναι αυτές 

που εµφανίζονται πιο επιφυλακτικές έναντι των τεχνολογιών αυτών (το 73% των υπό 

έρευνα οργανισµών). Στα αντιλαµβανόµενα χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης 

καινοτοµίας οι ερευνητές διακρίνουν δύο βασικές κατηγορίες, τα οφέλη (όπως µείωση 

του κόστους συναλλαγής, ταχύτεροι χρόνοι εκτέλεσης των παραγγελιών) και τους 

κινδύνους (όπως ζητήµατα που αφορούν την ολοκλήρωση µε την υπάρχουσα 

πληροφοριακή υποδοµή, την ολοκλήρωση µε την πληροφοριακή υποδοµή των 

προµηθευτών, την ασφάλεια της διεργασίας προµηθειών).  

 Επιπλέον, οι τεχνολογίες ηλεκτρονικών προµηθειών (Davila et al 2003) εξετάστηκαν 

στην ελληνική αγορά (Sigala 2005) στον κλάδο των υπηρεσιών διατροφής, 

εµφανίζοντας το 39,6% των επιχειρήσεων να κάνουν χρήση τουλάχιστον µίας 

τεχνολογίας ηλεκτρονικών προµηθειών. Στη συνέχεια γίνεται διερεύνηση των 

αντιλαµβανόµενων χαρακτηριστικών των τεχνολογιών αυτών, µε την διάκρισή τους υπό 

µορφή πλεονεκτηµάτων και κινδύνων που προκύπτουν από την υιοθέτηση των 

συστηµάτων αυτών. 

                                                 
19 Ιδιαίτερα καινοτοµίας που αφορά εφαρµογές ∆ΠΣ που είναι το αντικείµενο της παρούσας διατριβής 
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 Στα ίδια πλαίσια οι Rao, Truong, Senecal, Le (Rao et al 2007), εξετάζοντας µόνο 

έναν τύπο/ τεχνική ∆ΠΣ (των Ηλεκτρονικών Αγορών), οδηγούνται σε ένα µοντέλο που 

προσδιορίζει τον βαθµό χρήσης των Ηλεκτρονικών Αγορών βάσει των 

αντιλαµβανόµενων πλεονεκτηµάτων, µειονεκτηµάτων και της συνδυασµένης επίδρασης 

της υπάρχουσας υποδοµής σε τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Επιχειρείν. 
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ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο  

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
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5.1 Θεωρητικό ερευνητικό πλαίσιο και ερευνητικές υποθέσεις 

Το θεωρητικό πλαίσιο (conceptual framework) της έρευνας αποτελεί την υποδοµή 

στην οποία βασίζεται το συνολικό ερευνητικό πλαίσιο. Είναι ένα δίκτυο συσχετίσεων 

µεταξύ των µεταβλητών που θεωρούνται σχετιζόµενες µε τον ερευνητικό στόχο και 

αναγνωρίζονται µέσω διεργασιών όπως η συνέντευξη, οι παρατηρήσεις και η 

επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας (Sekaran 2003, σ. 97).  

Εφόσον έχει αναγνωρίσει τις σηµαντικές µεταβλητές σε µία κατάσταση και έχει 

δηµιουργήσει τις συσχετίσεις ανάµεσα σε αυτές µέσω λογικής αιτιολόγησης στο 

θεωρητικό πλαίσιο, ο ερευνητής είναι σε θέση να ελέγξει κατά πόσο οι συσχετίσεις που 

θεωρητικά ισχύουν, ισχύουν και στην πραγµατικότητα. Ελέγχοντας αυτές τις 

συσχετίσεις (για παράδειγµα µε χρήση των κατάλληλων στατιστικών ελέγχων στα 

πλαίσια της ποσοτικής έρευνας που πραγµατοποιήθηκε στην παρούσα διατριβή) είναι 

σε θέση να αποκοµίσει αξιόπιστη πληροφορία που αφορά το είδος των σχέσεων που 

υφίστανται ανάµεσα στις µεταβλητές. Η µορφοποίηση τέτοιων ελεγχόµενων δηλώσεων 

ονοµάζεται ανάπτυξη ερευνητικών υποθέσεων (Sekaran 2003, σ. 103).  

 

5.2 Παρουσίαση Θεωρητικού Πλαισίου της έρευνας  

 Κατά την διαδικασία δηµιουργίας του θεωρητικού πλαισίου της έρευνας, 

διερευνήθηκε η επίδραση στην χρήση ∆ΠΣ δύο βασικών κατηγοριών παραγόντων  

βάσει της θεωρίας που αφορά την υιοθέτηση τεχνολογικών καινοτοµιών (όπως αυτή 

παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 4): των παραγόντων που αφορούν τον οργανισµό και των 

παραγόντων που αφορούν την καινοτοµία και τα χαρακτηριστικά της.  

 Όσον αφορά τους παράγοντες που αφορούν τον οργανισµό δόθηκε ιδιαίτερη 

έµφαση καταρχήν σε διαστάσεις που σχετίζονται µε την Πληροφοριακή Τεχνολογία 

(Information Technology) και τα υπάρχοντα Πληροφοριακά Συστήµατα (Information 
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Systems) των οργανισµών, µε στόχο την διερεύνηση της σχέσης µεταξύ υιοθέτησης 

τεχνικών ∆ΠΣ για την διεξαγωγή ηλεκτρονικών προµηθειών και Πληροφοριακής 

Τεχνολογίας (Information Technology) που διαθέτουν οι οργανισµοί (Molla & Licker 

2005, Sriram et al 1997, Stump & Sriram 1997). Η διαχείριση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 3, σχετίζεται µε τον έλεγχο της ροής των 

πρώτων υλών και των πληροφοριών, τις διεργασίες που αφορούν τον µετασχηµατισµό 

των πρώτων υλών σε τελικά προϊόντα και την παράδοση των τελικών προϊόντων µέσω 

των κατάλληλων καναλιών στους πελάτες και τις αγορές, προκειµένου να 

µεγιστοποιηθεί η αξία και η ικανοποίηση για τους πελάτες (Narasimhan & Kim 2001). 

Τα πλεονεκτήµατα της αποτελεσµατικής διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας 

µπορούν να επιτευχθούν µέσω των ηλεκτρονικών συνδέσµων ανάµεσα στις 

διαφορετικές δραστηριότητες µε χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και κυρίως µε την 

δηµιουργία ολοκληρωµένων συστηµάτων που υποστηρίζουν την εφοδιαστική αλυσίδα 

(Bowersox & Daugherty 1995). Μέσω της χρήσης πληροφοριακών συστηµάτων, οι 

επιχειρήσεις είναι σε θέση να ολοκληρώσουν τις όµοιες λειτουργίες που εκτείνονται σε 

διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές όπως επίσης και να περιορίσουν τις περιττές 

δραστηριότητες µε αποτέλεσµα να βελτιώνουν την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται 

στις εξειδικευµένες ανάγκες των πελατών και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις ποιότητας 

(Bardi & Bagchi 1994, Rutner et al 2003). 

 Παρόλο που υπάρχουν διάφοροι ορισµοί για το τι συνιστά η Πληροφοριακή 

Τεχνολογία, θα µπορούσε να οριστεί  ευρέως ως η τεχνολογία που αποτελείται από το 

υλικό (hardware), λογισµικό (software), τηλεπικοινωνίες, όπως επίσης και το 

προσωπικό και πόρους που αφιερώνονται στην υποστήριξη αυτής (Edelmann 1981, 

Weill 1992). Προκειµένου να χρησιµοποιήσουν µε επιτυχία τα ∆ΠΣ οι επιχειρήσεις-

αγοραστές και οι επιχειρήσεις-πωλητές θα πρέπει να έχουν επαρκείς υποδοµές 
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πληροφοριακών συστηµάτων και πόρους ώστε να µεγιστοποιήσουν τα οφέλη από την 

υλοποίηση των ∆ΠΣ. Η χρήση της πληροφοριακής τεχνολογίας προκειµένου να 

διευκολύνει την διεξαγωγή ηλεκτρονικών προµηθειών αναφέρεται στον βαθµό στον 

οποίο ένας οργανισµός χρησιµοποιεί σχετικές τεχνολογίες προκειµένου να προµηθευτεί 

προϊόντα µε ηλεκτρονικό τρόπο (Olson & Boyer 2003, Walczuch et al 2000, Rao et al 

2007, Sanders & Premus 2002, Sriram et al 1997).  

 Η δεύτερη βασική κατηγορία παραγόντων, όπως προαναφέρθηκε, σχετίζεται µε τα 

χαρακτηριστικά της καινοτοµικής εφαρµογής (παράγραφος 4.3.3) που ανήκουν σε τρεις 

κατηγορίες: σχετικό πλεονέκτηµα, συµβατότητα, πολυπλοκότητα (Tornatzky & Klein 

1982, Rogers 2003).  Στις ανωτέρω κατηγορίες, στα πλαίσια της παρούσας διατριβής 

θεωρώντας ως υιοθέτηση τεχνολογικής καινοτοµίας την χρήση των τεχνικών ∆ΠΣ,  

συµπεριλαµβάνεται µία ακόµη αυτή των αντιλαµβανόµενων κινδύνων (perceived risks), 

η οποία έχει βρεθεί να συσχετίζεται αρνητικά µε αγορές νέων προϊόντων ή καινοτοµικές 

συµπεριφορές (Bauer & Wortzel 1966, Ostlund 1974, Cox & Rich 1964, Spence et al 

1970, Bettman 1973, Stone & Gronhaug 1993). Το ζήτηµα των αντιλαµβανόµενων 

κινδύνων αντιµετωπίζεται από τους Davila et al (2003) και Rao et al (2007) όπου 

αναφέρεται επίσης αρνητική συσχέτιση µεταξύ των αντιλαµβανόµενων κινδύνων και της 

υιοθέτησης τεχνικών ∆ΠΣ. Με την χρήση των διαστάσεων των αντιλαµβανόµενων 

πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων γίνεται προσπάθεια κάλυψης των ανωτέρω 

τεσσάρων διαστάσεων που αφορούν τα αντιλαµβανόµενα χαρακτηριστικά των 

καινοτοµιών και συγκεκριµένα των τεχνικών ∆ΠΣ.  

 Επιπλέον παράλληλα µε την επισκόπηση της αρθρογραφίας που παρουσιάστηκε 

στα προηγούµενα κεφάλαια διενεργήθηκε εξερευνητική έρευνα20 (exploratory research) 

(Kinnear & Taylor 1995, σ.304), στόχος της οποίας υπήρξε η διερεύνηση/ επιβεβαίωση 

                                                 
20 Οι βασικές κατηγορίες έρευνας επεξηγούνται σύντοµα στην παράγραφο 6.2. 
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της σηµασίας των βασικών παραγόντων/ διαστάσεων που συµµετέχουν στο θεωρητικό 

πλαίσιο. Πιο συγκεκριµένα µε χρήση της τεχνικής της συνεντεύξεως, που 

πραγµατοποιήθηκε στον χώρο εργασίας των συµµετεχόντων, η έρευνα διενεργήθηκε 

σε τρεις καθηγητές Πανεπιστηµίου και πέντε21 στελέχη  επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται σε επαγγελµατικούς τοµείς συναφείς µε τα ∆ΠΣ. 

 Οι διαστάσεις που επελέγησαν και οι υπό έρευνα εξαρτηµένες µεταβλητές 

εµφανίζονται στο Σχήµα 5.1 στο οποίο γίνεται  παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου 

της έρευνας. Οι λόγοι για τους οποίους επελέγησαν οι συγκεκριµένες διαστάσεις και η 

παράθεση των ερευνητικών υποθέσεων, αναλύονται στις παραγράφους που 

ακολουθούν στα πλαίσια του παρόντος κεφαλαίου.  

 

 

 

                                                 
21 ∆ύο στελέχη επιχειρήσεων από οργανισµούς σχετικούς µε το EDI, ένα στέλεχος ελληνικής 
Ηλεκτρονικής Αγοράς, δύο στελέχη από οργανισµούς (επιχειρήσεις ανάπτυξης ανάλογων συστηµάτων) 
σχετικούς µε το Λογισµικό Supply Chain Management. 
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      Παράγοντες που αφορούν τον             Παράγοντες που αφορούν τα 
             Οργανισµό                   χαρακτηριστικά των ∆ΠΣ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΧΡΗΣΗ ∆ΠΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

∆ΠΣ 

 
∆ΠΣ ΤΕΧΝΙΚΗ EDI 

 

∆ΠΣ ΤΕΧΝΙΚΗ HA 
 

  ∆ΠΣ ΤΕΧΝΙΚΗ SCM 
 
 

∆ιαστάσεις Πληροφοριακής 
Υποδοµής & Πληροφοριακών  

Συστηµάτων 
 

∆ιασυνδεσιµότητα ∆ικτύων 
 

Ευελιξία ∆ικτύων 
 

Ολοκλήρωση ∆εδοµένων 
 

Ολοκλήρωση Εφαρµογών 
 

Ασφάλεια Πληροφοριακών 
Συστηµάτων 

 
Προσαρµογή Χρήσης Πληροφοριακών 

Συστηµάτων στην επίτευξη 
Επιχειρησιακών Στόχων  

Μέγεθος Οργανισµού 

Αντιλαµβανόµενα 
Πλεονεκτήµατα 

 
 

Βελτίωση Αγοραστικής 
∆ιαδικασίας 

 
Βελτίωση ∆ιεπιχειρησιακής 

Συνεργασίας 
 

Αντιλαµβανόµενα 
Μειονεκτήµατα 

 
 

Οικονοµικοί Κίνδυνοι 
 

Προβλήµατα που αφορούν την 
εµπιστοσύνη 

 

Σχήµα 5.1 Θεωρητικό Πλαίσιο Έρευνας 
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5.3 Μεταβλητές σχετικές µε την χρήση τεχνικών ∆ΠΣ 

 Βασικός ερευνητικός στόχος της παρούσας διατριβής είναι η διερεύνηση 

διαστάσεων που αφορούν την χρήση των τεχνικών ∆ΠΣ στις ελληνικές επιχειρήσεις. Η 

χρήση των τεχνικών ∆ΠΣ, ωστόσο έχει πολλές διαστάσεις και καθώς αφορά πολλές 

επιχειρησιακές λειτουργίες και διεργασίες, χρειάζεται να προσδιοριστεί κατάλληλα στα 

πλαίσια της διατριβής, έτσι ώστε να αποφευχθούν λάθη που θα αφορούν τον έλεγχο 

υποθέσεων και ιδιαίτερα την συµπερασµατολογία της έρευνας. Συνεπώς στην 

παράγραφο αυτή αναφέρονται οι περιορισµοί στις συγκεκριµένες µεταβλητές που είναι 

και οι εξαρτηµένες µεταβλητές22 (Sekaran 2003, σ. 88) του υποδείγµατος.  

 Καταρχήν όσον αφορά τις τεχνικές διεξαγωγής διεπιχειρησιακών συναλλαγών, 

όπως αναφέρθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο, µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε αρκετές 

κατηγορίες (στο συγκεκριµένο κεφάλαιο αναφέρθηκαν έξι). Στα πλαίσια της παρούσας 

διατριβής έγινε η επιλογή να διερευνηθεί ο βαθµός χρήσης των εξής: της τεχνικής 

Electronic Data Interchange (EDI), της τεχνικής των Ηλεκτρονικών Αγορών και της 

τεχνικής που αφορά το Λογισµικό ∆ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (SCM 

Λογισµικό). Οι βασικοί λόγοι αυτής της επιλογής είναι δύο. Καταρχήν οι τρεις τεχνικές 

αυτές έχουν χαρακτηριστικά που τις κάνουν µεταξύ τους διακριτές και µπορούν να 

εξαχθούν συµπεράσµατα για την «φιλοσοφία» που τις διέπει. Η τεχνική Electronic Data 

Interchange (EDI) όπως αναφέρθηκε στις παραγράφους 2.4.1.1 και 2.4.1.2 παρέχει 

αρκετά επιχειρησιακά οφέλη αλλά έχει και µειονεκτήµατα (∆ουκίδης 1993, Masseti & 

Zmud 1996, Kehoe & Boughton a,b), µε βασικά χαρακτηριστικά23 την επικοινωνία µε 

τυποποιηµένο τρόπο (προκαθορισµένη δοµή εγγράφων), µεταξύ περιορισµένου 

αριθµού εταίρων και µε υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας (Ratnasingham 1998, 

Downing 2002). Η χρήση της τεχνικής των Ηλεκτρονικών Αγορών έχει ως βασικά 
                                                 
22 Σύντοµη περιγραφή των τύπων των µεταβλητών δίνεται στην παράγραφο 6.3.1. 
23 Πιο αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των τεχνικών και οι βασιζόµενες στα χαρακτηριστικά αυτά διαφορές 
και οµοιότητές τους εµφανίζονται στον Πίνακα 2.3 (Κεφάλαιο 2).  
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χαρακτηριστικά την έλλειψη ανάγκης προηγούµενης συνεννόησης µεταξύ των 

συµβαλλόµενων εταίρων (προµηθευτών ή αγοραστών), η επικοινωνία µπορεί να γίνεται 

µε περισσότερους εταίρους (Bakos 1991,1997,1998, Strader & Shaw 1999, Emiliani 

2000, Kehoe & Boughton 2001), ωστόσο οι προδιαγραφές ασφάλειας είναι σαφώς 

δυσµενέστερες έναντι της τεχνικής EDI (Zhu 2002, Soliman & Janz 2004). Τέλος η 

τεχνική που αφορά το Λογισµικό ∆ιαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (SCM) έχει το 

χαρακτηριστικό (που δεν υφίσταται σε τόσο µεγάλο βαθµό στις άλλες τεχνικές) της 

ολοκλήρωσης (integration) µε τα προϋπάρχοντα Πληροφοριακά Συστήµατα (Davila et 

al 2003, Patterson et al 2003, Skjott-Larsen et al 2003). Αυτό το χαρακτηριστικό 

καθιστά την τεχνική SCM ιδιαίτερα χρήσιµη καθώς στα πλαίσια των εκτεταµένων 

εφοδιαστικών αλυσίδων των σύγχρονων επιχειρήσεων (παράγραφος 3.1.2) τα 

Πληροφοριακά Συστήµατα Προµηθευτών και Αγοραστών γίνονται το ένα µέρος του 

άλλου, µε αποτέλεσµα να υφίστανται αυξηµένες ανάγκες ολοκλήρωσης των 

συστηµάτων και εφαρµογών (Michelis et al 1998, Hasselbring 2000). 

 Επιπλέον το γεγονός ότι οι τρεις αυτές τεχνικές διεξαγωγής διεπιχειρησιακών 

συναλλαγών έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό την υλοποίησή τους βάσει της τεχνολογίας 

του διαδικτύου, καθώς και το γεγονός ότι παρέχουν όλες τις ίδιες δυνατότητες 

διεξαγωγής ολοκληρωµένων συναλλαγών, περιλαµβάνοντας στάδια όπως για 

παράδειγµα είναι αυτό της διεξαγωγής αγοραπωλησιών, της έκδοσης παραστατικών, 

της φυσικής µεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών στον τελικό παραλήπτη (Lancioni 

et al 2000, 2003), µας επιτρέπει την ένταξη των τριών αυτών τεχνικών, στα πλαίσια του 

θεωρητικού ερευνητικού πλαισίου, σε µία ευρύτερη ενιαία κατηγορία που είναι τα ∆ΠΣ, 

µε αποτέλεσµα να ερευνάται ο Βαθµός Χρήσης των ∆ΠΣ (Patterson et al 2003, Nikas et 

al 2007). Επίσης καθώς έρευνες (Davila et al 2003, Rao et al 2007) έχουν δείξει ότι ο 

βαθµός χρήσης τεχνικών ∆ΠΣ συσχετίζεται θετικά µε τα αντιλαµβανόµενα 
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πλεονεκτήµατα και αρνητικά µε τα αντιλαµβανόµενα µειονεκτήµατα ή ακόµη 

προσδιορίζεται από αυτά, στην παρούσα έρευνα εξετάστηκε επιπλέον η ενδεχόµενη 

διαφοροποίηση µεταξύ χρήσης ή όχι των τεχνικών ∆ΠΣ όσον αφορά τα 

αντιλαµβανόµενα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της χρήσης ∆ΠΣ. Αυτό που 

διερευνάται µε την ανωτέρω υπόθεση είναι το κατά πόσο η απλή χρήση των τεχνικών 

∆ΠΣ, ανεξάρτητα από τον βαθµό χρήσης, συνεπάγεται κατ’ ανάγκη διαφοροποίηση 

στην αντίληψη των πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων χρήσης. Αυτό δικαιολογείται 

από το γεγονός ότι η ευκολία και το σχετικά χαµηλό κόστος µε το οποίο µία επιχείρηση 

κάνει χρήση ενός διεπιχειρησιακού συστήµατος όπως για παράδειγµα είναι οι 

Ηλεκτρονικές Αγορές (Bakos 1991,1997,1998), µπορεί να οδηγήσει την επιχείρηση 

στην απλή χρήση του  ∆ΠΣ για προµήθεια προϊόντος ή πρώτων υλών που ωστόσο 

µπορεί να κριθεί αµελητέα έναντι του συνολικού όγκου προµηθειών της επιχείρησης. Σε 

συνέχεια των ανωτέρω, προκειµένου να γίνει ορθότερη και πληρέστερη κάλυψη του 

αντικειµένου που αφορά τον βαθµό χρήσης των ∆ΠΣ, θεωρήθηκε η εξέταση του 

βαθµού χρήσης υπό την έννοια της υψηλής και χαµηλής χρήσης, ενώ ως κριτήριο 

θεωρήθηκε το ποσοστό των συναλλαγών που έχουν οι επιχειρήσεις µε τους 

προµηθευτές τους, όπως πιο αναλυτικά θα αναφερθεί στο έκτο κεφάλαιο.  

 Επιπλέον ο βαθµός χρήσης αναζητείται για µία τουλάχιστον τεχνική ∆ΠΣ. Αυτό 

σηµαίνει ότι δεν τίθεται διάκριση ανάµεσα σε επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν µία 

τεχνική ∆ΠΣ και σε επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν άνω της µίας τεχνικές ∆ΠΣ, καθώς 

υπό την έννοια του βαθµού χρήσης των ∆ΠΣ στο θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας, 

µελετάται ο βαθµός χρήσης και των τριών τεχνικών που προαναφέρθηκαν όπως επίσης 

και οποιασδήποτε άλλης τεχνικής ηλεκτρονικών διεπιχειρησιακών συναλλαγών, µε 

στόχο την διεξαγωγή ηλεκτρονικών αγορών.  
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 Επίσης, στα πλαίσια της εφοδιαστικής αλυσίδας κι ενώ όλοι οι σύνδεσµοι µεταξύ 

των εταίρων θεωρούνται σηµαντικοί, αυτός που αφορά τις προµήθειες των 

επιχειρήσεων έχει αναφερθεί ως ο πλέον βασικός (Thomas & Griffin 1996). Η 

διαδικασία προµηθειών ή αγοράς προϊόντων είναι µία από τις βασικές λειτουργίες που 

συναντάται σε όλες τις εµπορικές ή βιοµηχανικές επιχειρήσεις (Kraljic 1983). Άλλωστε 

όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 3.2, η µεγαλύτερη αύξηση στην χρήση του 

διαδικτύου εµφανίστηκε στην επιχειρησιακή λειτουργία που αφορά τις προµήθειες των 

επιχειρήσεων (Lancioni et al 2003). Τα πλεονεκτήµατα που αναφέρονταν στην έρευνα 

αυτή (Lancioni et al 2003), στα πλαίσια της λειτουργίας των προµηθειών, συνοψίζονταν 

στο χαµηλότερο εργατικό κόστος, στην µείωση του µεγέθους των τµηµάτων 

προµηθειών (Osmonbekov et al 2002) και στα µειωµένα έξοδα. Τα αποτελέσµατα αυτά 

επιβεβαιώθηκαν και στην ελληνική αγορά σε σχετική έρευνα (Sigala 2005), όπου 

πράγµατι ο βαθµός χρήσης των συστηµάτων Ηλεκτρονικών Προµηθειών εµφανίζεται να 

είναι αρκετά µεγάλος.    

 Σε συνέχεια των ανωτέρω, στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, η διερεύνηση της 

χρήσης των ∆ΠΣ πραγµατοποιήθηκε στην επιχειρησιακή λειτουργία που αφορά τις 

προµήθειες των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριµένα ερευνήθηκε η χρησιµότητα των ∆ΠΣ 

για διεξαγωγή προµηθειών µε ηλεκτρονικά µέσα (Ηλεκτρονικών Προµηθειών), όπως 

αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 3. Τόσο η αντίληψη των πλεονεκτηµάτων και 

µειονεκτηµάτων όσο και ο βαθµός χρήσης των ∆ΠΣ πρέπει να ενταχθούν εποµένως 

στα πλαίσια της διεξαγωγής προµηθειών µε αποτέλεσµα να διερευνάται ο βαθµός 

χρήσης των ∆ΠΣ για διενέργεια προµηθειών. Ο περιορισµός αυτός καθιστά την έννοια 

της διερεύνησης του βαθµού χρήσης των ∆ΠΣ πιο συγκεκριµένη σε αντίθεση µε 

σχετικές έρευνες όπου ο βαθµός χρήσης κατηγοριών ∆ΠΣ καλύπτει µεγαλύτερο εύρος 

εφαρµογών (Rao et al 2007, Nikas et al 2007, Patterson et al 2003). Ο περιορισµός 
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αυτός κρίθηκε αναγκαίος καθώς (όπως αναφέρθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο και στην 

παράγραφο 3.3.2) η χρήση των ∆ΠΣ περιλαµβάνει πολλές εφαρµογές από τον απλό 

έλεγχο προσφορών έως και την ολοκληρωµένη προµήθεια προϊόντων µε έκδοση των 

αντίστοιχων παραστατικών. Συνεπώς η εφαρµογή του διαδικτύου για προµήθεια 

προϊόντων ή πρώτων υλών κρίνεται ως η πλέον σηµαντική εφαρµογή (παράγραφος 

3.2).   

 

5.4 Παράγοντες που αφορούν τον οργανισµό 

 Στην παρούσα παράγραφο παρουσιάζονται οι βασικοί παράγοντες που 

αναφέρονται στο ερευνητικό θεωρητικό πλαίσιο και σχετίζονται µε τον οργανισµό, 

αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους επελέγησαν οι συγκεκριµένοι παράγοντες καθώς 

και οι διαστάσεις στα πλαίσια των παραγόντων αυτών, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται 

οι αντίστοιχες ερευνητικές υποθέσεις. 

 

5.4.1 Υποδοµή σε Τεχνολογίες Πληροφορικής  

 Η Πληροφοριακή Υποδοµή (ΠΥ) (IT Infrastructure) ορίζεται ως η κατάσταση κατά 

την οποία τα δεδοµένα και οι εφαρµογές µέσω δικτύων υπολογιστών µπορούν να 

προσπελαστούν και να διαµοιραστούν για χρήση του οργανισµού (Broadbent et al 

1999, Wyse & Higgins 1993). Ο κύριος σκοπός της ΠΥ είναι να παρέχει µε συνέπεια και 

ταχύτητα τις επιχειρησιακές πληροφορίες σε όλο το εύρος του οργανισµού, 

προκειµένου αυτός να ανταποκρίνεται δυναµικά στις προκλήσεις που παρουσιάζονται 

στις αγορές. Οι Mudie και Schafer (1985), ανέλυσαν την ΠΥ σε όρους διεργασιών, 

καθώς υιοθέτησαν την άποψη ότι η ΠΥ δεν θα έπρεπε µόνο να διευκολύνει την 

ανάπτυξη και χρήση των δεδοµένων, εφαρµογών και άλλης τεχνολογίας επεξεργασίας, 

αλλά επίσης να παρέχει ευελιξία προκειµένου να ικανοποιηθούν οι µελλοντικές 
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επιχειρησιακές απαιτήσεις. Σε εννοιολογικό επίπεδο αντιµετώπισαν την ΠΥ ως την 

αρχιτεκτονική που διαχειρίζεται τα δεδοµένα, την υποδοµή των δικτύων επικοινωνίας 

και τις υπηρεσίες γραφείου. Επιπλέον, άλλοι ερευνητές θεώρησαν ότι η ΠΥ αποτελείται 

από ένα σύνολο πόρων (resources) Πληροφοριακής Τεχνολογίας που διαµοιράζονται 

και χρησιµοποιούνται από τις επιχειρήσεις (Broadbent et al 1999), ότι δηλαδή 

αποτελείται από στοιχεία που αφορούν τόσο τον οργανισµό όσο και την τεχνολογία.  

 Στην παρούσα έρευνα διερευνήθηκαν οι εξής τέσσερις διαστάσεις της ΠΥ: διάσταση 

που αφορά την ενδοεπιχειρησιακή υποδοµή, διάσταση που αφορά την διεπιχειρησιακή 

υποδοµή, διάσταση που αφορά την ευελιξία της υποδοµής και διάσταση που αφορά 

την ολοκλήρωση των δεδοµένων. Οι πρώτες τρεις διαστάσεις επίσης χρησιµοποιούνται 

από τους Broadbent et al (1999) ενώ η τέταρτη χρησιµοποιείται από τους Mudie & 

Schafer (1985). Η ενδοεπιχειρησιακή υποδοµή αναφέρεται στην εµβέλεια των δικτύων 

επικοινωνίας στα πλαίσια ενός οργανισµού, ενώ η διεπιχειρησιακή υποδοµή 

αναφέρεται στην εµβέλεια των δικτύων επικοινωνίας πέρα από τα όρια ενός 

οργανισµού. Η ευελιξία της υποδοµής αναφέρεται στην έκταση στην οποία τα συµβατά 

πρότυπα και πρωτόκολλα υπάρχουν προκειµένου να επιτρέπουν σε ετερογενές υλικό 

(hardware) και λογισµικό (software) να «επικοινωνήσουν» µεταξύ τους και να 

ικανοποιήσουν τα υπάρχοντα και µελλοντικά υπολογιστικά περιβάλλοντα. Συνολικά η 

ΠΥ εκτείνεται στο εύρος εκείνο στο οποίο οι µονάδες ενός οργανισµού και οι αντίστοιχες 

βάσεις δεδοµένων προσπελάζονται τόσο εσωτερικά όσο κι εξωτερικά µέσω 

ηλεκτρονικών συνδέσµων. Επιπλέον η ενδοεπιχειρησιακή υποδοµή, η διεπιχειρησιακή 

υποδοµή και η ευελιξία της υποδοµής δεν είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους αλλά αντίθετα 

συσχετίζονται η µία µε την άλλη (Bhatt 2000).  
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5.4.1.1 Υποδοµή ∆ικτύων 

 Προκειµένου να ληφθεί ένα µέτρο µε θεωρητική θεµελίωση, οι πρώτες τρεις 

διαστάσεις, που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο, συνδυάστηκαν υπό την 

έννοια της υποδοµής δικτύων (network infrastructure). Αυτό θεωρείται ορθό, αφενός 

λόγω της ευρείας διάδοσης και χρήσης του διαδικτύου και αφετέρου γιατί προκειµένου 

να διαχειριστούν τα ταραχώδη και δυναµικά περιβάλλοντα, οι επιχειρήσεις αρχίζουν να 

δηµιουργούν στρατηγικές συµµαχίες µεταξύ τους (όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 

3.1.2) µε αποτέλεσµα την δηµιουργία διεπιχειρησιακών δικτύων ώστε να συντονίσουν 

τις δραστηριότητές τους. Η χρήση του όρου της διασυνδεσιµότητας δικτύων (network 

connectivity) ανάµεσα σε διαφορετικές επιχειρήσεις κάνει δύσκολη την εµπειρική 

διάκριση ανάµεσα στην ενδοεπιχειρησιακή υποδοµή, την διεπιχειρησιακή υποδοµή και 

την υποδοµή που αφορά την ευελιξία (network flexibility) καθώς η διεπιχειρησιακή 

υποδοµή, εξ’ ορισµού, περιλαµβάνει την ενδοεπιχειρησιακή υποδοµή, ενώ όµοια η 

εκτεταµένη διασύνδεση ανάµεσα σε διαφορετικές επιχειρήσεις, εξ’ ορισµού, ικανοποιεί 

τις απαιτήσεις της ευελιξίας της υποδοµής. Συνεπώς η υποδοµή δικτύων αναφέρεται 

στις δυνατότητες που προσφέρουν τα δίκτυα επικοινωνίας που βοηθούν στην κοινή 

χρήση των πόρων ΠΥ εντός και πέρα από τα οργανωτικά όρια µίας επιχείρησης. Για 

παράδειγµα µε την χρήση ολοκληρωµένων τεχνικών επικοινωνίας όπως το ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο (e-mail), η τηλεδιάσκεψη (video-conferencing), το EDI, η πληροφορία 

µπορεί εύκολα να διαµοιραστεί, να διαχειριστεί και να χρησιµοποιηθεί για 

επιχειρησιακές εφαρµογές (Madnick 1995).  

 Επιπλέον ιδιαίτερη σηµασία έχουν τα πρότυπα των δικτύων στα πλαίσια εξέτασης 

της ΠΥ όπως επισηµάνθηκε από τους Steinbart & Nath (1992), οι οποίοι σε µία έρευνα 

σε 186 επιχειρήσεις επιβεβαίωσαν ότι οι περισσότεροι από τους περιορισµούς που 

αφορούν την ανάπτυξη των διεπιχειρησιακών και παγκόσµιων δικτύων συσχετίζονταν 
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µε την διασυνδεσιµότητα των δικτύων και τα πρότυπα που αφορούν τα δίκτυα. 

Παρόµοια επιχειρήµατα παρέχουν οι Besen & Saloner (1994, σ. 149), σύµφωνα µε 

τους οποίους ένα από τα µεγαλύτερα εµπόδια κατά την ανάπτυξη της υποδοµής 

δικτύων αποτελεί η έλλειψη των προτύπων των βασικών τεχνολογιών που συνιστούν 

την υποδοµή αυτή. Η ασυµβατότητα των τεχνολογιών αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα 

προκειµένου να ικανοποιήσει τις αυξηµένες επιχειρησιακές και πληροφοριακές 

απαιτήσεις των οργανισµών. Η προσπάθεια για προσαρµόσιµα (adaptable) και φορητά 

(portable) πρότυπα αποτελεί λύση, ωστόσο η υιοθέτησή τους είναι αρκετές φορές µία 

διαδικασία που κοστίζει αρκετά και µπορεί να διαρκέσει αρκετά χρόνια (Torkzadeh & 

Xia 1992, Sirkemaa 2002). 

 Συνεπώς, στα πλαίσια της παρούσας διατριβής οι διαστάσεις που µελετώνται είναι 

αυτή της ∆ιασυνδεσιµότητας ∆ικτύων (network connectivity) και της Ευελιξίας ∆ικτύων 

(network flexibility), θεωρώντας ότι καλύπτουν τις απαιτήσεις διερεύνησης της 

υποδοµής δικτύων (Bhatt 2000).  

 

5.4.1.2 Ολοκλήρωση ∆εδοµένων και Εφαρµογών 

 Ένα από τα σηµαντικότερα υποσυστήµατα ενός Πληροφοριακού Συστήµατος είναι 

το υποσύστηµα των δεδοµένων (Βασιλακόπουλος & Χρυσικόπουλος 1990, σ. 32). Η 

ανάγκη διαχείρισης των δεδοµένων προέκυψε ως αποτέλεσµα της ευρείας χρήσης των 

Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων. Με τον αυξηµένο όγκο δεδοµένων που 

το προσωπικό των επιχειρήσεων διαχειρίζεται και την συνειδητοποίηση ότι τα δεδοµένα 

αυτά αποτελούν ουσιαστικά έναν επιχειρησιακό πόρο (corporate resource), η έννοια 

των επιχειρησιακών δεδοµένων συνεχίζει να µεταβάλλεται και να εξελίσσεται (Gillenson 

1985). Επιπλέον, η ολοκλήρωση των δεδοµένων (data integration) διαφέρει από τις 

διαστάσεις που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο, καθώς ένα υψηλό 
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επίπεδο υποδοµής δικτύων δεν συνεπάγεται αυτόµατα ένα υψηλό επίπεδο 

ολοκλήρωσης των δεδοµένων. Επίσης πολλές επιχειρήσεις εµφανίζονται να 

περιορίζονται από την διαθέσιµη υποδοµή των δικτύων προκειµένου να προσπελάσουν 

τα σχετικά δεδοµένα από τις επιχειρησιακές βάσεις δεδοµένων (Nath 1988). Κατά τον 

συντονισµό των δραστηριοτήτων ενός οργανισµού, οι διαφορετικές επιχειρησιακές 

µονάδες απαιτούν πρόσβαση σε δεδοµένα που αφορούν δραστηριότητες διαφορετικών 

τµηµάτων (Goodhue et al 1992). Βελτιώνοντας την προτυποποίηση (standardization) 

του ορισµού των δεδοµένων, των κωδικών και των µορφοποιήσεων (formats), οι 

οργανισµοί µπορούν πιο εύκολα να διαχειριστούν τις επιµέρους διαστάσεις της 

Πληροφοριακής Υποδοµής και να συντονίσουν καλύτερα τις διάφορες λειτουργικές τους 

µονάδες (Goodhue et al 1988).  

 Επιπλέον ιδιαίτερα σηµαντική είναι η ανάγκη για τις σύγχρονες επιχειρήσεις να 

διατηρούν ολοκληρωµένες εφαρµογές λογισµικού και κατ’ επέκταση πληροφοριακά 

συστήµατα προκειµένου να επιτυγχάνεται αυτοµατοποίηση των επιχειρησιακών 

διεργασιών και τα διαφορετικά ή επιµέρους (υπο)συστήµατα να δίνουν την εντύπωση 

στους χρήστες ενιαίας εφαρµογής (Irani et al 2003, Erasala et al 2003), ενώ σύγχρονες 

τεχνολογίες που βασίζονται στο διαδίκτυο (web services) βοηθούν ιδιαίτερα προς αυτήν 

την κατεύθυνση (Ferris & Farrell 2003).        

 

5.4.1.3 Ασφάλεια – Προστασία Πληροφοριακών Συστηµάτων 

 Μία επιπλέον διάσταση της πληροφοριακής υποδοµής των επιχειρήσεων αφορά την 

ασφάλεια και προστασία των Πληροφοριακών της Συστηµάτων (Pernul 1995, Conway 

et al 1972, Paula et al 2005). Η ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΠΣ) 

παραµένει υψηλά στην λίστα µε τα βασικά θέµατα που αντιµετωπίζουν οι διευθυντές ΠΣ 

στις επιχειρήσεις. Η σηµασία και η σπουδαιότητα του ρόλου που διαδραµατίζει ένα ΠΣ 
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σε µία επιχείρηση, πηγάζει από το ότι παρέχει υπηρεσίες όπως η επεξεργασία 

δεδοµένων για λογαριασµό του οργανισµού, η υποστήριξη των παραγωγικών και 

λειτουργικών διαδικασιών, η δηµιουργία και διαβίβαση πληροφοριών, η βοήθεια στον 

έλεγχο και την λήψη αποφάσεων. Πιο πρόσφατα η προσοχή επικεντρώνεται στην 

προστασία των πληροφοριακών συστηµάτων και δεδοµένων από ακούσια ή εκούσια µη 

εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση των συστηµάτων µε διάφορες συνέπειες (Loch et al 1992). 

Συνεπώς οι απαιτήσεις ασφάλειας24 και προστασίας είναι επιβεβληµένες, ενώ 

προκειµένου να επιτευχθεί ένας υψηλός βαθµός ασφάλειας, διαφορετικές τεχνικές 

έχουν προταθεί και υλοποιηθεί µε καθεµία από αυτές να έχει πλεονεκτήµατα και 

µειονεκτήµατα (Pernul 1995). Στο διεξαγόµενο, σε µεγάλο βαθµό, µε ηλεκτρονικά µέσα 

σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον οι απαιτήσεις ασφάλειας είναι πολύ υψηλές και η 

διοίκηση των οργανισµών πρέπει να επενδύει σε τεχνολογίες που διασφαλίζουν την 

ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστηµάτων (Σφακιανάκης 2003, σ. 290, Loch et al 

1992, Kankanhalli et al 2003).      

 

5.4.2  Στρατηγική χρήση ΠΣ. Προσαρµογή ΠΣ µε στρατηγικές επιδιώξεις 
οργανισµών 
 

Στην διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει γενικότερη συµφωνία σχετικά µε την στρατηγική 

σηµασία της Πληροφοριακής Τεχνολογίας (Information Technology) και συνεπώς η 

χρήση της τεχνολογίας πληροφορικής και των ΠΣ έχει γίνει ένα σηµαντικό εργαλείο που 

ενισχύει την ανταγωνιστική θέση των σύγχρονων οργανισµών (Bakos & Treacy 1986). 

Η χρήση των ΠΣ παρέχει πολλές ευκαιρίες για την υποστήριξη των επιχειρησιακών 

διεργασιών βελτιώνοντας τόσο τις διεργασίες όσο και τις επιχειρησιακές λειτουργίες 

                                                 
24 Ασφάλεια ενός Πληροφοριακού Συστήµατος (system’s security) είναι ένας όρος που χρησιµοποιείται 
κυρίως όταν αναφερόµαστε στην αντιµετώπιση κινδύνων που προέρχονται από εξωτερική απειλή και 
µπορεί να προκαλέσουν ζηµιές οι οποίες θα βλάψουν την ακεραιότητα του συστήµατος. Προστασία 
συστήµατος (system’s protection) είναι ένας όρος που αναφέρεται κύρια στους εσωτερικούς µηχανισµούς 
που έχει ένα σύστηµα για να εξασφαλίσει την ακεραιότητα των πόρων του από κάποιο εισβολέα 
(Κιουντούζης 1993, σ. 18). 
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(Munro & Davis 1977, Rockart 1979). Ωστόσο έχει αναφερθεί ότι η έλλειψη 

αποτελεσµατικότητας κατά την χρήση της πληροφοριακής τεχνολογίας, δεν οδηγεί σε 

πλήρη εκµετάλλευση των θετικών που παρέχει και αποτελεί ένα σηµαντικό πρόβληµα 

που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις (Gerstein & Reisman 1982, Keen 1981).   

Η ευθυγράµµιση µεταξύ επιχειρησιακής στρατηγικής (Business Strategy) και 

στρατηγικής που αφορά την χρήση των Πληροφοριακών Συστηµάτων (IT Strategy), ή 

αλλιώς η «Προσαρµογή των ΠΣ» στους επιχειρησιακούς στόχους, αναφέρεται µε τον 

όρο «ΙΤ Alignment»25 κι έχει λάβει µεγάλη σηµασία τα τελευταία χρόνια (Ross & Weill 

2002). Επιπλέον έχει ενταχθεί ανάµεσα στα 10 ζητήµατα που απασχολούν 

περισσότερο τους ∆ιευθυντές Πληροφορικής των οργανισµών (Brancheau et al 1996). 

Οι περισσότεροι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η «Προσαρµογή ΠΣ» έχει πλεονεκτήµατα 

για τις επιχειρήσεις (Weill 1990, Dvir et al 1993, Chan et al 1998). Ωστόσο, πρακτικά 

πολλές επιχειρήσεις δεν επιτυγχάνουν µε ευκολία την προσαρµογή αυτή (Baets 1992, 

Reich & Benbasat 1996). Το ενδιαφέρον για την µελέτη της «Προσαρµογής ΠΣ» 

υφίσταται καθώς µπορεί να εξηγήσει την σχέση ανάµεσα στην χρήση των ΠΣ στους 

οργανισµούς για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων και την επιχειρησιακή 

αποτελεσµατικότητα (Dvir et al 1993, Chan et al 1998). Ωστόσο άλλες µελέτες δεν 

έχουν εξακριβώσει σχέση ανάµεσα στο κόστος για επενδύσεις σε τεχνολογίες 

Πληροφορικής και την επιχειρησιακή αποτελεσµατικότητα (Hitt & Brynjolfsson 1996) 

γεγονός που σηµαίνει ότι η επιχειρησιακή αποτελεσµατικότητα είναι πιθανό να 

καθορίζεται από την αλληλεπίδραση πολλών και διαφορετικών παραγόντων.      

Αυτή η έννοια της «Προσαρµογής» εκφράζει την ιδέα ότι τα Πληροφοριακά 

Συστήµατα και η Πληροφοριακή Υποδοµή πρέπει να «ταιριάζουν» µε το ευρύτερο 

περιβάλλον τους ώστε να είναι αποτελεσµατική η λειτουργία τους (Iivari 1992). Ο 

                                                 
25 Στο εξής θα αναφέρεται ως: Προσαρµογή ΠΣ 
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Parsons (1983), υπήρξε ένας από τους πρώτους που υποστήριξαν ότι τα ΠΣ µπορούν 

να επηρεάσουν την ικανότητα µίας επιχείρησης να εκτελέσει την επιχειρησιακή της 

στρατηγική. Από τότε, πολλοί άλλοι έχουν δώσει έµφαση στην ανάγκη ανάπτυξης ενός 

τρόπου αντιστοίχισης ανάµεσα στις στρατηγικές που αφορούν τα ΠΣ και τις 

επιχειρησιακές στρατηγικές (Papp 1999, Moody 2003, Henderson & Venkatraman 

1993, Galliers 1991). 

Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας διερευνήθηκε η σχέση µεταξύ «Προσαρµογής 

ΠΣ» και χρήσης ή αντίληψης για την χρήση των τεχνικών ∆ΠΣ που µελετώνται, 

θεωρώντας ότι όσο µεγαλύτερη είναι η Προσαρµογή τόσο πιο θετική είναι η αντίληψη 

που διαµορφώνεται για τις τεχνικές ∆ΠΣ. Πιο συγκεκριµένα, η έρευνα επικεντρώθηκε σε 

µία πλευρά της «Προσαρµογής ΠΣ», την Προσαρµογή ανάµεσα στην Επιχειρησιακή 

Στρατηγική και την Στρατηγική ΠΣ (Henderson & Venkatraman 1993). Οι Luftman et al 

(1993), ισχυρίστηκαν ότι οι επιχειρήσεις προκειµένου να επιτύχουν σε ένα έντονα 

ανταγωνιστικό, εντάσεως πληροφορίας και δυναµικό περιβάλλον τότε η προσαρµογή 

ανάµεσα στις δύο Στρατηγικές αποτελεί αναγκαιότητα. 

 

5.4.3 Υποθέσεις που αφορούν διαστάσεις ΠΣ και ΠΥ  

 Όπως αναφέρθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο, οι τεχνικές ∆ΠΣ έχουν διαφορετικά 

τεχνικά χαρακτηριστικά που τις κάνουν µεταξύ τους διακριτές και απαιτούν κατ’ 

επέκταση διαφορετικό επίπεδο τεχνολογικής ολοκλήρωσης µε τα προϋπάρχοντα 

πληροφοριακά συστήµατα του οργανισµού. Προκειµένου να διερευνηθεί ο βαθµός στον 

οποίο τα Πληροφοριακά Συστήµατα (ΠΣ) και η Πληροφοριακή Υποδοµή (ΠΥ) του 
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οργανισµού αλληλοσυσχετίζονται µε την χρήση τεχνικών ∆ΠΣ και τον βαθµό χρήσης 

∆ΠΣ προκύπτουν οι εξής υποθέσεις26:          

 

Η1: Η θεώρηση της ΤεχνικήςEDI ως χρήσιµης για την επιχειρησιακή λειτουργία, 

συσχετίζεται θετικά µε τις βασικές διαστάσεις της Πληροφοριακής Υποδοµής και των 

Πληροφοριακών Συστηµάτων 

 

Η2: Η θεώρηση της ΤεχνικήςΗΑ ως χρήσιµης για την επιχειρησιακή λειτουργία, 

συσχετίζεται θετικά µε τις βασικές διαστάσεις της Πληροφοριακής Υποδοµής και των 

Πληροφοριακών Συστηµάτων 

 

Η3: Η θεώρηση της ΤεχνικήςSCM ως χρήσιµης για την επιχειρησιακή λειτουργία, 

συσχετίζεται θετικά µε τις βασικές διαστάσεις της Πληροφοριακής Υποδοµής και των 

Πληροφοριακών Συστηµάτων 

 

 Επιπλέον όπως προαναφέρθηκε θεωρώντας ότι υφίσταται θετική συσχέτιση των ΠΣ 

και της ΠΥ  µε τον βαθµό χρήσης των ∆ΠΣ, όπως άλλωστε έχει διατυπωθεί στην διεθνή 

αρθρογραφία (Rao et al 2007, Brunn et al 2002, Dai & Kauffman 2002), προκύπτει η 

υπόθεση: 

 

Η4: Ο Βαθµός Χρήσης των τεχνικών ∆ΠΣ για διεξαγωγή ηλεκτρονικών αγορών, 

συσχετίζεται θετικά µε τις βασικές διαστάσεις της Πληροφοριακής Υποδοµής και των 

Πληροφοριακών Συστηµάτων    

                                                 
26 Στην πραγµατικότητα πρόκειται για οµάδες υποθέσεων (όπως θα παρουσιαστεί στο κεφάλαιο 8) 
καθώς η κάθε τεχνική ∆ΠΣ ελέγχεται µε την κάθε διάσταση ξεχωριστά. 
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5.4.4 Μέγεθος Οργανισµών 

 Αρκετοί παράγοντες που αφορούν τον οργανισµό έχουν προταθεί να επηρεάζουν 

την καινοτοµία και την υιοθέτηση της τεχνολογίας. Το µέγεθος έχει υπάρξει µία από τις 

περισσότερο ερευνώµενες µεταβλητές, η οποία έχει οδηγήσει σε διισταµένες απόψεις 

όσον αφορά την µορφή της σχέσης της µε την υιοθέτηση τεχνολογικών εφαρµογών. 

Θεωρείται γενικά ότι οι µεγαλύτεροι οργανισµοί διαθέτουν τους οικονοµικούς και 

τεχνολογικούς πόρους προκειµένου να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες και να 

απορροφήσουν τον σχετιζόµενο κίνδυνο (Welsh & White 1981, Alpar & Reeves 1990, 

Thong & Yap 1995). Επιπλέον οι µεγάλοι οργανισµοί µπορούν να έχουν διαθέσιµη 

δυναµικότητα που ενδεχοµένως προτίθενται να την αποδεσµεύσουν στην υιοθέτηση και 

χρήση νέων τεχνολογιών, όπως επίσης και να αντλήσουν τα πλεονεκτήµατα των 

οικονοµιών κλίµακας από την υιοθέτηση αυτή (Patterson et al 2003). Εναλλακτικά άλλοι 

έχουν προτείνει ότι οι µικρότεροι οργανισµοί είναι πιθανότερο να είναι φιλικοί προς την 

καινοτοµία, εξαιτίας της ευελιξίας που τους παρέχεται από το µικρό µέγεθος και τα 

λιγότερα επίπεδα γραφειοκρατίας. Η προγενέστερη έρευνα, ανεξάρτητα από τα µέτρα 

που χρησιµοποιήθηκαν προκειµένου να εκτιµήσουν το µέγεθος των οργανισµών και την 

υιοθέτηση της καινοτοµίας, έχουν µε επάρκεια υποδείξει ότι το µέγεθος του οργανισµού 

συσχετίζεται θετικά µε την υιοθέτηση της τεχνολογικής καινοτοµίας (Dewar & Dutton 

1986, Germain et al 1994, Dawe 1994). Επιπλέον οι Cragg & King (1993), έδειξαν ότι η 

έλλειψη τεχνικής γνώσης και πόρων περιορίζουν την υιοθέτηση της τεχνολογίας σε 

µικρούς οργανισµούς. Συνεπώς, οι µεγαλύτεροι οργανισµοί αναµένεται να αντέχουν 

τόσο το οικονοµικό κόστος όσο και την δυνατότητα ανάληψης ρίσκου για την υλοποίηση 

επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες και συνεπώς σε τεχνολογίες ∆ΠΣ, που µας ενδιαφέρει 

στα πλαίσια της παρούσας διατριβής. Συνεπώς η υπόθεση που προκύπτει είναι: 
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Η5: Όσο µεγαλύτερος είναι ο οργανισµός τόσο µεγαλύτερη χρήση τεχνικών ∆ΠΣ 

πραγµατοποιεί για διεξαγωγή ηλεκτρονικών αγορών.   

 

5.5 Παράγοντες που αφορούν τα αντιλαµβανόµενα χαρακτηριστικά 

5.5.1 Αντιλαµβανόµενα Πλεονεκτήµατα 

 Κατά την ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών, οι αγοραστές και οι πωλητές 

έρχονται αντιµέτωποι µε αρκετά είδη κόστους που σχετίζονται µε την αναζήτηση σε 

επίπεδο που χρονικά προηγείται της συναλλαγής, όπως η αναζήτηση - αναγνώριση 

των δυνητικών εταίρων, η επιβεβαίωση των χαρακτηριστικών και της διαθεσιµότητας 

του προϊόντος, η συγκέντρωση πληροφοριών που αφορούν την ποιότητα και την τιµή. 

Αυτά τα κόστη είναι επίσης γνωστά ως κόστη αναζήτησης (search cost) (Strader & 

Shaw 1997,1999). Γενικά η αναζήτηση είναι µία διαδικασία πολύπλοκη και υψηλού 

κόστους, πολλές φορές οδηγώντας σε κακή πληροφόρηση, περιορισµένες επιλογές 

προϊόντων και µη βέλτιστες τιµές για τους αγοραστές. Η χρήση ∆ΠΣ (και ιδιαίτερα 

τεχνικών όπως οι Ηλεκτρονικές Αγορές) έχει τη δυνατότητα µείωσης του κόστους 

αναζήτησης µε διάφορους τρόπους και κυρίως παρέχοντας πληροφορία που αφορά 

τους πωλητές και την διαθεσιµότητα προϊόντων καθώς και τις αντίστοιχες τιµές, 

συνεπώς διευκολύνοντας την σύγκριση (Bakos 1991, 1997,1998, Berthon et al 2003, 

Evans & Wurster 1999), επεκτείνοντας την βάση των προµηθευτών και συνεπώς τις 

επιλογές των αγοραστών, επιτρέποντας στους αγοραστές να βελτιστοποιήσουν την 

επιλογή τους µέσω σχεδόν τέλειας πληροφορίας αγοράς και παρέχοντας σε 

πραγµατικό χρόνο διαθεσιµότητα των αποθεµάτων (Mahadevan 2000). Επιπρόσθετα, 

η χρήση των ∆ΠΣ εµφανίζεται να επιφέρει χαµηλότερο κόστος συναλλαγής για τους 

αγοραστές (Berthon et al 2003, Daniel & Klimis 1999, Domowitz 2002, Malone et al 
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1987). Συνεπώς στην αρθρογραφία εµφανίζεται η χρήση των ∆ΠΣ να έχει ως κύριο 

πλεονέκτηµα την αποδοτικότητα της αγοραστικής διαδικασίας. 

    Επιπλέον η χρήση των ∆ΠΣ εµφανίζεται στην αρθρογραφία να έχει άλλο έναν τύπο 

πλεονεκτηµάτων, την διεπιχειρησιακή συνεργασία (interfirm collaboration) (Bloch & 

Catfolis 2001, Brunn et al 2002, Eng 2004), που µπορεί να οριστεί ως η κατάσταση 

στην οποία όλες οι δραστηριότητες εντός ενός οργανισµού και οι δραστηριότητες των 

προµηθευτών, πελατών και άλλων µελών της εφοδιαστικής αλυσίδας ολοκληρώνονται 

υπό την µορφή µίας ενιαίας δραστηριότητας µέσω της αυτοµατοποίησης των 

συναλλαγών και την βελτίωση της διαφάνειας της διεργασίας (Stock et al 1998, 

Narasimhan & Jayaram 1998). Στα πλαίσια αυτά η ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων 

λαµβάνει την θέση των περίπλοκων και υψηλού κόστους χειρωνακτικών εργασιών 

(Subramaniam & Shaw 2002). Η δόµηση των ∆ΠΣ ώστε να υποστηρίζουν 

συγκεκριµένες ιεραρχικές δοµές πρόσβασης, κριτήρια φιλτραρίσµατος των 

πληροφοριών, επιχειρησιακούς κανόνες και ροή εργασιών (workflow), επιτρέπει στους 

αγοραστές να διαχειριστούν µε αποτελεσµατικότητα τις συναλλαγές τους, να έχουν 

εποπτεία επί των δραστηριοτήτων αγοράς, να εµποδίζουν τις µη εξουσιοδοτηµένες 

δραστηριότητες και να προστατεύουν την εµπιστευτική πληροφορία (Le 2002). Πέρα 

από την αυτοµατοποίηση η διεπιχειρησιακή συνεργασία, µε χρήση τεχνικών ∆ΠΣ, 

αποτελεί τον παράγοντα που οδηγεί την αποτελεσµατικότητα της εφοδιαστικής 

αλυσίδας παρέχοντας δυνατότητες ανοικτής και µε χαµηλό κόστος διασυνδεσιµότητας, 

ολοκλήρωσης εφαρµογών και συστηµάτων, πολύ µεγάλων κι ευέλικτων αποθηκευτικών 

µέσων, συστηµάτων που υποστηρίζουν πολυµεσικές εφαρµογές (Horvath 2001, Dai & 

Kauffman 2002). Όπως προτάθηκε από τους Morgan και Hunt (1994), η εµπιστοσύνη 

και η τήρηση των όρων που διέπουν τις συµφωνίες στις επιχειρησιακές σχέσεις 

οδηγούν, µεταξύ άλλων, σε καλύτερη συνεργασία και µικρότερη αβεβαιότητα ανάµεσα 
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στους επιχειρησιακούς εταίρους. Αυτά τα αποτελέσµατα µπορεί να αυξήσουν τα 

πλεονεκτήµατα που συσχετίζονται µε την διεπιχειρησιακή συνεργασία (π.χ. διαχείριση 

αποθεµάτων) και επίσης να περιορίσουν τα αντιλαµβανόµενα µειονεκτήµατα της 

χρήσης των ∆ΠΣ (π.χ. συναλλαγή µε «άγνωστους» προµηθευτές). Παρέχοντας στους 

συµµετέχοντες εργαλεία όπως η πρόβλεψη της ζήτησης, η διαχείριση των αποθεµάτων 

και ο σχεδιασµός της παραγωγής, τα ∆ΠΣ βοηθούν στην παροχή βελτιωµένης 

παρακολούθησης διαµέσω όλων των συνδέσµων της εφοδιαστικής αλυσίδας.  

 

Η6: Ο Βαθµός Χρήσης των τεχνικών ∆ΠΣ για διεξαγωγή ηλεκτρονικών αγορών 

συσχετίζεται θετικά µε την αντίληψη για τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από την 

χρήση των ∆ΠΣ  

 

5.5.2 Αντιλαµβανόµενα Μειονεκτήµατα 

 Αν και οι περισσότερες µελέτες που αφορούν τα ∆ΠΣ δίνουν έµφαση στα 

πλεονεκτήµατα που απορρέουν από την χρήση τους, το γεγονός ότι µόνο ένας µικρός 

αριθµός επιχειρήσεων χρησιµοποιούν τα ∆ΠΣ για προµήθειες προϊόντων ή 

υπηρεσιών27, µας οδηγεί στην ανάγκη διερεύνησης των αντιλαµβανόµενων κινδύνων ή 

ανασταλτικών παραγόντων που αποτρέπουν τις επιχειρήσεις από την χρήση των 

συστηµάτων αυτών  (Davila et al 2003). Σύµφωνα µε τους Kheng & Al-Hawamdeh 

(2002), τέσσερα είναι τα βασικά εµπόδια για την υιοθέτηση συστηµάτων ηλεκτρονικών 

προµηθειών. Το βασικότερο αφορά την ασφάλεια του διαδικτύου. Τα ηλεκτρονικά 

συστήµατα πληρωµών για το βασιζόµενο στο διαδίκτυο εµπόριο είναι σχετικά 

καινούργια και θεωρούνται από πολλούς δυνητικούς χρήστες ως πολύ επικίνδυνα για 

συναλλαγές πληρωµών. Άλλωστε το διαδίκτυο από την φύση του, είναι ιδιαίτερα 

                                                 
27 Περιοδικό New Economy Observer, (2003), τεύχος 35. 
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ευπρόσβλητο γιατί έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει την κατά το δυνατό ελεύθερη 

ανταλλαγή δεδοµένων πληροφοριών και αρχείων (Σφακιανάκης 2003, σ. 290). Το 

δεύτερο βασικό εµπόδιο είναι οι σηµαντικές επενδύσεις σε υλικό (hardware), λογισµικό 

(software), εκπαίδευση προσωπικού και πλήρωση αντίστοιχων τµηµάτων, που 

απαιτούνται από τα συστήµατα ηλεκτρονικών προµηθειών. Προκειµένου να κάνουν 

εκτεταµένη χρήση του διαδικτύου, µερικές επιχειρήσεις χρειάζονται πιο ακριβές 

τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις, περισσότερους σταθµούς εργασίας, ή υψηλότερης 

ταχύτητας υπολογιστές που µπορούν να χειριστούν την µετάδοση πολύπλοκων 

γραφικών. Μία άλλη βασική κατηγορία εµποδίων αφορά τους νόµους και τις ρυθµίσεις 

που αφορούν το ηλεκτρονικό εµπόριο οι οποίοι ακόµη δεν είναι σαφής. Ο τέταρτος 

βασικός παράγοντας αφορά τις ατέλειες κατά την εύρεση πληροφοριών.  

 Σε µία άλλη έρευνα που αφορούσε την χρήση των ∆ΠΣ για την διεξαγωγή 

ηλεκτρονικών προµηθειών (Davila et al 2003), αναφέρονται τέσσερις κατηγορίες 

αντιλαµβανόµενων κινδύνων. Οι εσωτερικοί επιχειρησιακοί κίνδυνοι που αφορούν την 

απαίτηση επενδύσεων σε υποδοµή ενδοεπιχειρησιακών Πληροφοριακών Συστηµάτων, 

οι εξωτερικοί επιχειρησιακοί κίνδυνοι που σχετίζονται µε την επικοινωνία µε τους 

προµηθευτές, οι τεχνολογικοί κίνδυνοι που αναφέρονται στην έλλειψη ενός ευρέως 

αποδεκτού προτύπου και µίας ξεκάθαρης κατανόησης του ποιες τεχνικές ∆ΠΣ 

ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες κάθε επιχείρησης και οι κίνδυνοι που αφορούν την 

διεργασία διεξαγωγής ηλεκτρονικών προµηθειών (σχετίζονται µε την ασφάλεια και τον 

έλεγχο της ίδιας της διεργασίας). Επιπλέον, επικεντρώνοντας στις Ηλεκτρονικές Αγορές 

που αφορούν τις µεταφορές οι Goldsby & Eckert (2003), καθορίζουν ως ανασταλτικούς 

παράγοντες στην χρήση των Ηλεκτρονικών Αγορών τα προβλήµατα που αφορούν την 

ευαισθησία των προσωπικών δεδοµένων και τις µειωµένες δυνατότητες που 
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παρέχονται κατά την επικύρωση της πληροφορίας που αφορά διεργασίες και 

επιχειρησιακούς εταίρους.  

 Συνθέτοντας τα συµπεράσµατα των ανωτέρω ερευνών, καταλήγουµε ότι οι 

αγοραστές υπάρχει το ενδεχόµενο να αντιληφθούν δύο βασικούς τύπους κινδύνων όταν 

αντιµετωπίζουν την χρήση των ∆ΠΣ: τους οικονοµικούς κινδύνους και τα εµπόδια που 

αφορούν την εµπιστοσύνη. Η «µετακίνηση» διεπιχειρησιακών δραστηριοτήτων σε ∆ΠΣ 

που βασίζονται στο διαδίκτυο µπορεί να απαιτεί από τους αγοραστές να δεσµεύσουν 

πόρους προκειµένου να αναπτύξουν εφαρµογές πληροφορικής καθώς και να 

προϋποθέτει την ύπαρξη της βασικής πληροφοριακής υποδοµής που θα συνδέει τις 

εσωτερικές επιχειρησιακές διεργασίες και τα πληροφοριακά συστήµατα (ERPs) µε τα 

∆ΠΣ (Walczuch et al 2000, Davila et al 2003, Kheng & Al-Hawamdeh 2002). Τα 

προβλήµατα που αφορούν την εµπιστοσύνη (trust barriers) σχετίζονται µε τους 

περιορισµούς που προκύπτουν από την αβεβαιότητα  κατά την διαδικασία προστασίας 

της ευαίσθητης επιχειρησιακής πληροφορίας και από την διαπραγµάτευση µε 

άγνωστους προµηθευτές. Σύµφωνα µε τον Bakos (1991,1998) η διαφάνεια που 

προκύπτει από την χρήση των ∆ΠΣ και ιδιαίτερα των Ηλεκτρονικών Αγορών αποτελεί 

ένα από τα  βασικά πλεονεκτήµατά τους καθώς οι αγοραστές είναι σε θέση να 

προσπελάσουν την βάση των προµηθευτών, να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά µε 

τις τιµές και την διαθεσιµότητα των προϊόντων. Ωστόσο η διαφάνεια αυτή µπορεί να έχει 

και αρνητικές πλευρές, καθώς η έλλειψη ασφάλειας στο διαδίκτυο µπορεί να οδηγήσει 

στην «παράδοση» ευαίσθητων επιχειρησιακών πληροφοριών στους ανταγωνιστές. Η 

πληροφορία που οι αγοραστές επιθυµούν να µοιραστούν µόνο µε συγκεκριµένους 

προµηθευτές µπορεί να µην διατηρηθεί εµπιστευτική (Zhu 2002, Goldsby & Eckert 

2003). Επιπρόσθετα, αυτή η έλλειψη ασφάλειας επηρεάζει την λειτουργία των 

ηλεκτρονικών συστηµάτων πληρωµών που χρειάζονται σηµαντικό µέγεθος ευαίσθητης 
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πληροφορίας τόσο από τους αγοραστές όσο και από τους προµηθευτές (Kheng & Al-

Hawamdeh 2002). Τα προβλήµατα που αφορούν την εµπιστοσύνη µπορεί να 

προέλθουν από την συνεργασία µε άγνωστους προµηθευτές. Σε αυτές τις καταστάσεις 

που η δέσµευση στην σχέση και η εµπιστοσύνη ανάµεσα στους εταίρους βρίσκονται 

καταρχήν σε χαµηλό επίπεδο, µπορεί να υπάρξουν προβλήµατα αβεβαιότητας (Morgan 

& Hunt 1994).  

 

Η7: Ο Βαθµός Χρήσης των τεχνικών ∆ΠΣ για διεξαγωγή ηλεκτρονικών αγορών, 

συσχετίζεται αρνητικά µε την αντίληψη για τα µειονεκτήµατα  που προκύπτουν από την 

χρήση των ∆ΠΣ 

 

5.5.3 Βαθµός Χρήσης, Μειονεκτήµατα και Πλεονεκτήµατα 

 Όπως έχει προαναφερθεί (παράγραφος 4.3.3), τα χαρακτηριστικά των καινοτοµικών 

εφαρµογών προσδιορίζουν την υιοθέτηση και χρήση της καινοτοµίας (Tornatzky & Klein 

1982, Ettlie & Vellenga 1979, Fliegel & Kivlin 1966). Ιδιαίτερα όσον αφορά την 

υιοθέτηση των τεχνικών ∆ΠΣ, έχει αναφερθεί σε αρκετές έρευνες ο προσδιορισµός του 

βαθµού χρήσης τους από την αντίληψη για τα χαρακτηριστικά τους (Patterson et al 

2003, Davila et al 2003).  Ωστόσο οι Rao et al (2007) κατέληξαν σε µία ποσοτική σχέση 

προσδιορισµού του βαθµού χρήσης της τεχνικής των Ηλεκτρονικών Αγορών, από τα 

αντιλαµβανόµενα µειονεκτήµατα και πλεονεκτήµατα. Στην παρούσα έρευνα εποµένως 

τίθεται και ερευνάται η υπόθεση: 

 

Η8: Ο Βαθµός Χρήσης των τεχνικών ∆ΠΣ για διεξαγωγή ηλεκτρονικών αγορών 

προσδιορίζεται από την αντίληψη για τα µειονεκτήµατα και τα πλεονεκτήµατα χρήσης 

τους. 
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5.5.4 ∆ιαφοροποίηση χαρακτηριστικών σε σχέση µε την χρήση 

 Όπως προαναφέρθηκε (παράγραφος 5.5.2) τα αντιλαµβανόµενα πλεονεκτήµατα, 

όπως αυτά προσδιορίζονται στην σχετική αρθρογραφία, είναι σηµαντικά και 

υπερτερούν έναντι των µειονεκτηµάτων που επιφέρει η ενδεχόµενη χρήση των 

τεχνικών ∆ΠΣ. Ωστόσο όπως επιβεβαιώθηκε τόσο στα πλαίσια της εξερευνητικής 

έρευνας, όσο και µέσω της µελέτης της προγενέστερης έρευνας (New Economy 

Observer 2003 τ.35, Sigala 2005) γίνεται µικρή χρήση των τεχνικών ∆ΠΣ στην Ελλάδα. 

Το γεγονός αυτό µας οδηγεί στην ανάγκη διερεύνησης του αν οι τεχνικές ∆ΠΣ  

παρέχουν στην πραγµατικότητα (µετά την χρήση τους) στους χρήστες τα ανάλογα 

πλεονεκτήµατα που προσδιορίζονται στην διεθνή αρθρογραφία και ιδιαίτερα αυτά που 

αναφέρονται στην δραστική µείωση του κόστους και την αντίστοιχη βελτίωση των 

επιχειρησιακών λειτουργιών. Στην προσπάθεια διερεύνησης αυτής της ερευνητικής 

υπόθεσης, θεωρήθηκε ότι η αντίληψη για τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της 

χρήσης των ∆ΠΣ δεν διαφοροποιείται (είναι ανεξάρτητη) ανάµεσα στις επιχειρήσεις που 

κάνουν χρήση και σε αυτές που δεν κάνουν χρήση. Στην περίπτωση που αποδειχτεί ότι 

ισχύει η υπόθεση αυτή το συµπέρασµα θα είναι ότι η χρήση των τεχνικών ∆ΠΣ 

θεωρείται πιθανότατα ως µία διαδικασία που αντιµετωπίζεται µε σχετική «αδιαφορία» 

από τις επιχειρήσεις, ή αλλιώς ότι η χρήση των ∆ΠΣ δεν διαφοροποιεί τις απόψεις των 

στελεχών για τα πλεονεκτήµατα ή για τα µειονεκτήµατα που προκύπτουν από την 

χρήσης τους.   

 

Η9: Τα αντιλαµβανόµενα πλεονεκτήµατα των ∆ΠΣ για διεξαγωγή ηλεκτρονικών αγορών 

είναι ανεξάρτητα της χρήσης ή όχι των ∆ΠΣ 

 

Η10: Τα αντιλαµβανόµενα µειονεκτήµατα των ∆ΠΣ για διεξαγωγή ηλεκτρονικών αγορών 

είναι ανεξάρτητα της χρήσης ή όχι των ∆ΠΣ 
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∆ΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
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6.1 Εισαγωγή 

 Το επόµενο βήµα µετά τον καθορισµό των υποθέσεων της έρευνας αφορά την 

διαδικασία σχεδιασµού της (όπως παρουσιάζεται στο Σχήµα 1, σ. 9), µε τέτοιο τρόπο 

ώστε τα προαπαιτούµενα δεδοµένα να συγκεντρωθούν και να αναλυθούν προκειµένου 

να οδηγηθούµε στους ερευνητικούς στόχους. Τα ερευνητικά προβλήµατα εµφανίζουν 

ιδιαιτερότητες απαιτώντας συγκεκριµένες και διαφορετικές κάθε φορά προσεγγίσεις. 

Καθώς το εκάστοτε ερευνητικό πρόβληµα είναι σε κάποιο βαθµό µοναδικό, η διαδικασία 

διεξαγωγής της έρευνας προσαρµόζεται στις απαιτήσεις του. Παρόλα αυτά υφίσταται 

µία ακολουθία βηµάτων από τα οποία συνίσταται η ερευνητική διεργασία, που µπορούν 

να ακολουθηθούν κατά τον σχεδιασµό της έρευνας όπως αυτά παρουσιάζονται στο 

Σχήµα 6.1 (Churchill 1995). Θεωρώντας ότι τα βήµατα αυτά ουσιαστικά συνοψίζουν την 

µεθοδολογία διεξαγωγής της παρούσας έρευνας αναλύονται στις επόµενες 

παραγράφους.  

 

 

 

Καθορισµός Σχεδίου Έρευνας 

Καθορισµός Μεθόδου Συλλογής 
∆εδοµένων  

Σχεδιασµός ∆είγµατος 

Συλλογή ∆εδοµένων 

Σχήµα 6.1  Μεθοδολογία ∆ιεξαγωγής Έρευνας, (προσαρµογή από Churchill 1995, σ. 81) 
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6.2 Καθορισµός Σχεδίου Έρευνας 

 Το σχέδιο έρευνας είναι το πλαίσιο ή σχέδιο µίας έρευνας, που χρησιµοποιείται ως 

οδηγός κατά την συλλογή και ανάλυση των δεδοµένων, ενώ εξασφαλίζει ότι η έρευνα 

θα είναι σχετική µε το πρόβληµα και ότι θα γίνει χρήση οικονοµικών µεθόδων. 

Υπάρχουν διάφορα σχέδια έρευνας που µπορεί να χρησιµοποιήσει ένας ερευνητής. 

Ωστόσο, τα σχέδια αυτά µπορούν να οµαδοποιηθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες. Οι 

κατηγορίες αυτές ορίζονται σύµφωνα µε τον αντικειµενικό στόχο της έρευνας. Έτσι 

έχουµε εξερευνητικές έρευνες αγοράς (exploratory research), περιγραφικές έρευνες 

αγοράς (descriptive research) και αιτιολογικές έρευνες αγοράς (causal research)28.

 Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής έγινε χρήση της εξερευνητικής έρευνας µε 

χρήση της τεχνικής της συνεντεύξεως (όπως περιγράφηκε στην  παράγραφο 5.2), 

προκειµένου να αναγνωριστούν οπτικές του θεωρητικού προβλήµατος που 

παρουσίαζαν ερευνητικό ενδιαφέρον χωρίς να έχουν αναφερθεί σε προηγούµενες 

έρευνες και να προσδιοριστεί πιο ακριβής τυποποίηση του προβλήµατος και των 

ερευνητικών στόχων .   

 Ωστόσο οι κύριοι στόχοι της παρούσας διατριβής εκπληρώθηκαν µε χρήση 

περιγραφικής έρευνας όπου µε χρήση ποσοτικών τεχνικών ελέγχθηκαν οι ερευνητικές 

υποθέσεις του υποδείγµατος (που παρουσιάστηκε στην παράγραφο 5.2). Επιπλέον 

                                                 
28 Η εξερευνητική έρευνα αγοράς αποσκοπεί στη συγκέντρωση προκαταρτικών στοιχείων που θα 
διαφωτίσουν την πραγµατική φύση του προβλήµατος και πιθανότατα θα προτείνουν µερικές υποθέσεις ή 
καινούργιες ιδέες. ∆ιεξάγεται µε διάφορες µεθόδους όπως µελέτη βάσεων δευτερογενών (secondary) 
δεδοµένων, παρατήρηση (observation), συνεντεύξεις (interviews) µε ειδικούς, οµαδικές συνεντεύξεις 
(group interviews). Συνήθως στην εξερευνητική έρευνα χρησιµοποιούνται ποιοτικές τεχνικές όπως τα 
focus groups και οι σε βάθος συνεντεύξεις (in-depth interviews) που θεωρούνται ως οι τύποι έρευνας που 
επιτρέπουν στον ερευνητή να δει «ζωντανά» τους ερωτώµενους και να τους ακούσει να µιλούν για τα 
θέµατα προς έρευνα. Η περιγραφική έρευνα αποσκοπεί στην ακριβή περιγραφή των µεγεθών (ή 
µεταβλητών) εκείνων που αποτελούν µέρος του προβλήµατος. Είναι κατάλληλη όταν οι ερευνητικοί 
στόχοι περιλαµβάνουν την απεικόνιση των χαρακτηριστικών συγκεκριµένων φαινοµένων και καθορισµό 
της συχνότητας εµφάνισής τους, τον καθορισµό του βαθµού στον οποίο οι µεταβλητές συσχετίζονται και 
την διενέργεια προβλέψεων που αφορούν την εµφάνιση συγκεκριµένων φαινοµένων. Σε αυτή τη µορφή 
έρευνας συνήθως χρησιµοποιούνται ποσοτικές τεχνικές που στοχεύουν στην ποσοτικοποίηση ή στην 
ακριβή µέτρηση ενός προβλήµατος, χρησιµοποιώντας συχνά εξειδικευµένες στατιστικές επεξεργασίες και 
επιστηµονικά ελεγµένα δείγµατα. Η αιτιολογική έρευνα επιδιώκει να καθορίσει σχέσεις αιτίου και 
αποτελέσµατος µεταξύ των µεταβλητών (Churchill 1995, σ. 144, Kinnear & Taylor 1996, σ. 127, 
Σταθακόπουλος 1997, σ. 52).  
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αιτιολογική έρευνα πραγµατοποιήθηκε κυρίως προκειµένου να εκτιµηθεί η σχέση 

µεταξύ βαθµού χρήσης των τεχνικών ∆ΠΣ για ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων ή 

υπηρεσιών και παραγόντων που την προσδιορίζουν και πιο συγκεκριµένα των 

αντιλαµβανόµενων µειονεκτηµάτων και πλεονεκτηµάτων που προκύπτουν από την 

χρήση των ∆ΠΣ.   

 

6.3 Μέθοδος Συλλογής ∆εδοµένων 

 Από τη στιγµή που η ανάγκη για την διεξαγωγή περιγραφικής-αιτιολογικής έρευνας 

έχει τεκµηριωθεί ο ερευνητής πρέπει να δηλώσει τους στόχους της προτεινόµενης 

έρευνας και να αναπτύξει µία λίστα µε τις ανάγκες πληροφοριών. Υποθέτοντας ότι οι 

πηγές δευτερογενών δεδοµένων29 δεν ικανοποιούν εξολοκλήρου τις ανάγκες της 

έρευνας, πρωτογενή δεδοµένα πρέπει να αποκτηθούν. Πρωτογενείς πηγές δεδοµένων 

µπορεί να περιλαµβάνουν: α) πειράµατα (experiments) β) ανάλογες καταστάσεις 

(analogous situations) γ) ανταποκρινόµενους (respondents) (Kinnear & Taylor 1996, σ. 

329). Οι δύο βασικές µέθοδοι συλλογής δεδοµένων από τους ανταποκρινόµενους είναι 

η επικοινωνία (communication) και η παρατήρηση (observation)30. Η µέθοδος της 

επικοινωνίας κατά τη συλλογή των δεδοµένων βασίζεται στην ερώτηση των 

ανταποκρινόµενων προκειµένου να εξασφαλιστεί η απόκτηση της απαιτούµενης 

πληροφορίας. Το εργαλείο συλλογής των δεδοµένων που τυπικά χρησιµοποιείται σε 

αυτή τη διεργασία είναι το ερωτηµατολόγιο (questionnaire) (Churchill 1995, σ.347).  

 Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας αποφασίστηκε η χρήση των ανταποκρινόµενων 

ως πηγής δεδοµένων, ενώ στα πλαίσια της µεθόδου της επικοινωνίας έγινε χρήση του 

                                                 
29 Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι στοιχείων/ δεδοµένων στην έρευνα αγοράς: (1) δευτερογενή στοιχεία 
(secondary data) και (2) πρωτογενή στοιχεία (primary data). ∆ευτερογενή στοιχεία είναι εκείνα τα οποία 
υπάρχουν ήδη και τα οποία έχουν συγκεντρωθεί για την επίλυση κάποιου άλλου προβλήµατος από αυτό 
που ζητείται να επιλυθεί ενώ πρωτογενή είναι τα στοιχεία που συγκεντρώνονται για την επίλυση του 
συγκεκριµένου προβλήµατος. (Kinnear & Taylor 1996, Σταθακόπουλος 1997)   
30 Η παρατήρηση δεν περιλαµβάνει την διαδικασία ερώτησης. Η κατάσταση που έχει ερευνητικό 
ενδιαφέρον ελέγχεται και τα σχετικά γεγονότα, ενέργειες ή συµπεριφορές καταγράφονται. 
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ερωτηµατολογίου για την συλλογή δεδοµένων. Τα βασικά πλεονεκτήµατα της χρήσης 

του ερωτηµατολογίου αφορούν την ευχέρεια χρήσης (versatility)31, το µικρότερο κόστος 

και την µεγαλύτερη ταχύτητα λήψης των δεδοµένων. Στα µειονεκτήµατα της χρήσης του 

ερωτηµατολογίου αναφέρονται η έλλειψη επιθυµίας ή η έλλειψη δυνατότητας του 

ανταποκρινόµενου να απαντήσει, ή η επίδραση της διαδικασίας ερωτήσεων στις 

απαντήσεις του ανταποκρινόµενου (Blair et al 1977, Kinnear & Taylor 1996, σ. 331, 

Churchill 1995, σ. 350). Για τον λόγο ότι στην παρούσα διατριβή τα δεδοµένα αφορούν 

κυρίως χρήση υπαρχόντων πληροφοριακών συστηµάτων και πολιτικών των 

οργανισµών που αντιπροσώπευαν οι ερωτώµενοι και λιγότερο έως καθόλου 

υποκειµενικά στοιχεία (π.χ. προσωπικής συµπεριφοράς) θεωρήθηκε ότι τα 

µειονεκτήµατα της χρήσης του ερωτηµατολογίου δεν έβρισκαν σηµαντική εφαρµογή 

στην διεξαγωγή της έρευνας. Επιπλέον το ερωτηµατολόγιο χρησιµοποιήθηκε σε όλες 

τις σχετικές έρευνες στην διεθνή αρθρογραφία (Rao et al 2007, Patterson 2003, Davila 

et al 2003, Bhatt 2000, Lancioni et al 2000, 2003, Sigala 2005, Nikas et al 2007), 

αποδεικνύοντας την αξία του ως ερευνητικού εργαλείου για το συγκεκριµένο είδος και 

αντικείµενο έρευνας.  

 

6.3.1 Ανάπτυξη Μετρήσεων 

Το ερωτηµατολόγιο που αναπτύχθηκε στην παρούσα έρευνα (παρουσιάζεται στο 

Παράρτηµα ΙΙΙ) αποτελείται από τέσσερα τµήµατα. Στο πρώτο τµήµα του 

ερωτηµατολογίου εξετάζονται οι µεταβλητές του θεωρητικού υποδείγµατος (οι οποίες 

θεωρούνται ως ανεξάρτητες32) που αφορούν επιχειρησιακά χαρακτηριστικά µε 

                                                 
31 Αναφέρεται στην δυνατότητα που παρέχει µία τεχνική για συλλογή δεδοµένων βάσει των διαφόρων 
τύπων πρωτογενών δεδοµένων 
32 Μεταβλητή είναι οτιδήποτε µπορεί να λάβει διαφορετικές ή µεταβαλλόµενες τιµές. Εξαρτηµένη είναι η 
µεταβλητή που έχει το κύριο ενδιαφέρον για τον ερευνητή. Ο στόχος του ερευνητή είναι να κατανοήσει και 
να περιγράψει την εξαρτηµένη µεταβλητή, ή να εξηγήσει τη µεταβλητότητά της, ή να προβλέψει την 
«συµπεριφορά» της. Η ανεξάρτητη µεταβλητή είναι αυτή που επηρεάζει την εξαρτηµένη µε θετικό ή 
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κυριότερο την κατάσταση της τεχνολογικής υποδοµής των οργανισµών. Για την 

µέτρηση της τεχνολογικής υποδοµής των οργανισµών (IT Ιnfrastructure) εξετάστηκαν οι 

ακόλουθες, σχετικές µε το αντικείµενο, έρευνες:  

Η έρευνα των Broadbent, Weill και Clair (1999), παρέχει µία λίστα από 23 

χαρακτηριστικά (items) προκειµένου να µετρηθεί η τεχνολογική υποδοµή ενός 

οργανισµού. Ωστόσο αυτή η κλίµακα (scale) δεν ελέγχθηκε για εγκυρότητα (validity)33 

και αξιοπιστία (reliability)34 και συνεπώς δεν κρίθηκε ότι θα µπορούσε να 

χρησιµοποιηθεί στην παρούσα έρευνα. Ο Nath (1988), ανέπτυξε µία κλίµακα 

προκειµένου να µετρήσει τις αντιλήψεις των ∆ιευθυντών Πληροφοριακών Συστηµάτων 

σχετικά µε την χρήση τοπικών δικτύων (Local Area Networks), που επίσης κρίθηκε 

ανεπαρκής για τον λόγο ότι δεν έκανε έλεγχο εγκυρότητας και επίσης το πεδίο των 

ερωτήσεων δεν ήταν ευρύ. Αντίθετα υιοθετήθηκε η κλίµακα, για την µέτρηση της 

τεχνολογικής υποδοµής, που αναπτύχθηκε από τον Bhatt (2000) καθώς κατά την 

ανάπτυξή της ακολουθήθηκαν οι οδηγίες που έχουν καθιερωθεί ως βασικές για την 

ανάπτυξη αξιόπιστων (reliable) και έγκυρων (valid) µέτρων (Churchill 1979). Πιο 

συγκεκριµένα ως βάση για την δηµιουργία της κλίµακας χρησιµοποιήθηκε η 

αρθρογραφία που αφορά την πληροφοριακή τεχνολογία, χαρακτηριστικά της υποδοµής 

                                                                                                                                                             
αρνητικό τρόπο. Μετριαστική (moderator) είναι η µεταβλητή που έχει µία ισχυρή επίδραση (δυνατότητα 
τροποποίησης) στην σχέση µεταξύ εξαρτηµένης και ανεξάρτητης µεταβλητής (Sekaran 2003, σ. 87). 
33 Η Εγκυρότητα (Validity) ενός εργαλείου µέτρησης θεωρείται συνώνυµο µε την ακρίβεια και ορθότητα  
και ορίζεται ως «ο βαθµός στον οποίο οι διαφορές στις τιµές που λαµβάνει (το εργαλείο), αντανακλούν 
πραγµατικές διαφορές ανάµεσα στα άτοµα µε βάση το χαρακτηριστικό που αναζητούµε να µετρήσουµε 
και όχι συστηµατικά ή τυχαία σφάλµατα (Churchill 1995, σ. 533)». ∆ιακρίνεται στις ακόλουθες κατηγορίες 
(Sekaran 2003, σ. 206): 
• Εγκυρότητα περιεχοµένου (content validity): Εξασφαλίζει ότι το µέτρο (measure) περιλαµβάνει ένα 
επαρκές και αντιπροσωπευτικό σύνολο χαρακτηριστικών (items) που καλύπτουν την ευρύτερη έννοια.  

• Εγκυρότητα κριτηρίου (criterion-related validity): Εξασφαλίζει ότι το µέτρο διαφοροποιεί τα άτοµα βάσει 
ενός κριτηρίου που αναµένεται να προβλέπει. Επιτυγχάνεται µέσω της ταυτόχρονης (concurrent) ή 
εγκυρότητας πρόβλεψης (predictive). 

• Εγκυρότητα δοµής (construct validity): Εξασφαλίζει ότι τα αποτελέσµατα που αποκτώνται από την 
χρήση του µέτρου «ταιριάζουν» στις θεωρίες για τις οποίες το µέτρο έχει σχεδιαστεί. Επιτυγχάνεται 
µέσω της εγκυρότητας σύγκλισης (convergent) και διάκρισης (discriminant).  

34 Η Αξιοπιστία (Reliability) ορίζεται µε την ευρεία έννοια ως ο βαθµός στον οποίο τα µέτρα δεν περιέχουν 
τυχαίο σφάλµα (error) και συνεπώς οδηγούν σε συνεπή αποτελέσµατα. Αποτελεί αναγκαία αλλά όχι 
επαρκή συνθήκη για την επίτευξη εγκυρότητας (Peter 1979). 
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των δικτύων και της ολοκλήρωσης των δεδοµένων (Goodhue et al 1988,1992, Madnick 

1995, Wyse & Higgins 1993).   

Η ερώτηση 4 χρησιµοποιήθηκε προκειµένου να µελετηθεί η υποδοµή των δικτύων 

(Network Infrastructure). Για την µέτρηση των επιµέρους χαρακτηριστικών (items) που 

προκύπτουν από την ερώτηση αυτή, βάσει πάντα της κλίµακας που αναπτύχθηκε από 

τον Bhatt, χρησιµοποιήθηκε µία πεντάβαθµη κλίµακα Likert35 µε περιγραφή των πέντε 

σηµείων ως «∆ιαφωνώ Απόλυτα», «∆ιαφωνώ», «Ούτε ∆ιαφωνώ Ούτε Συµφωνώ», 

«Συµφωνώ», «Συµφωνώ Απόλυτα», ενώ η ερώτηση 5 εξετάζει την ολοκλήρωση των 

δεδοµένων των Πληροφοριακών Συστηµάτων των οργανισµών. Επίσης 

χρησιµοποιήθηκε πεντάβαθµη κλίµακα Likert των πέντε σηµείων µε περιγραφή 

«∆ιαφωνώ Απόλυτα»…«Συµφωνώ Απόλυτα». Η ερώτηση 6 αναφέρεται στην 

Στρατηγική Ασφάλειας της επιχείρησης, όσον αφορά τα Πληροφοριακά της Συστήµατα. 

Τα χαρακτηριστικά που επελέγησαν να ρωτηθούν ανταποκρίνονται στην αρχή 

«Πρόληψη - ∆ιάγνωση - Επανόρθωση» (Κιουντούζης 1993, σ. 54) και στην 

συνακόλουθη διάκριση των Μέσων Προστασίας των Πληροφοριακών Συστηµάτων 

µεταξύ Πρόληψης - Προληπτικών Μέτρων, Ανίχνευσης - Ανιχνευτικής ∆ιαδικασίας, 

Περιορισµού των Συνεπειών (Γκρίτζαλης 1996, σ. 36).  Η ερώτηση 7 αφορά γενικά 

χαρακτηριστικά των Πληροφοριακών Συστηµάτων όπως την ολοκλήρωση των 

επιµέρους εφαρµογών των ΠΣ και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που σχετίζονται µε την 

ικανοποίηση των χρηστών από την χρήση τους καθώς και τον βαθµό διείσδυσης 

τεχνολογιών στις επιχειρήσεις. Στις ανωτέρω ερωτήσεις πέραν των πέντε επιλογών, 

υπήρχε µία επιπλέον ουδέτερη κατηγορία, η ύπαρξη της οποίας γενικά πρέπει να 

αποφεύγεται σε ερωτηµατολόγια γιατί αν και προσφέρει περισσότερο ρεαλισµό, µπορεί 

να δίνει και ευκαιρία υπεκφυγής (Κουρεµένος 1991, σ. 19). Ωστόσο επειδή τα 

                                                 
35 Diamantopoulos & Schlegelmilch 1997, σ. 29, Κουρεµένος 1991, σ. 22 
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περισσότερα χαρακτηριστικά που τέθηκαν στο ερωτηµατολόγιο της παρούσας έρευνας 

αφορούσαν ειδικά τεχνικά θέµατα, µε τα οποία το αρµόδιο στέλεχος που απαντούσε 

ενδεχοµένως να µην ήταν εξοικειωµένο, δόθηκε η δυνατότητα της επιλογής: ∆εν 

Γνωρίζω. Στις ανωτέρω ερωτήσεις για την µέτρηση των µεταβλητών χρησιµοποιήθηκαν 

κλίµακες διαστήµατος (interval) 36. 

 Στο τρίτο τµήµα του ερωτηµατολογίου εξετάζονται τα αντιλαµβανόµενα 

πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των τεχνικών ∆ΠΣ για διεξαγωγή ηλεκτρονικών 

προµηθειών. Για την κατάλληλη µέτρηση τόσο των πλεονεκτηµάτων όσο και των 

µειονεκτηµάτων έγινε αναζήτηση κατάλληλων κλιµάκων σε σχετικές έρευνες (Davila et 

al 2003, Sigala 2005, Patterson 2003, Rao et al 2007). Ωστόσο οι κλίµακες που 

δηµιούργησαν οι Rao, Truong, Senecal και Le θεωρήθηκαν ως επαρκείς για την χρήση 

τους στην παρούσα έρευνα προκειµένου να επιτευχθεί η µέτρηση τόσο των 

πλεονεκτηµάτων όσο και των ανασταλτικών παραγόντων που αφορούν την χρήση ή 

την αντίληψη για την χρήση των ∆ΠΣ. Πιο συγκεκριµένα οι ερευνητές δηµιούργησαν τις 

κλίµακες βάσει των καθιερωµένων προδιαγραφών και πραγµατοποιώντας τους 

σχετικούς ελέγχους που αφορούν την αξιοπιστία και εγκυρότητα των κλιµάκων 

µέτρησης (Churchill 1979) και επιπλέον τα στοιχεία (items) των κλιµάκων αυτών 

θεωρήθηκαν ότι καλύπτουν τις ανάγκες της παρούσας έρευνας (κάτι που ελέγχθηκε και 

στον πιλοτικό έλεγχο του ερωτηµατολογίου που αναφέρεται στην παράγραφο 6.3.4). 

Πιο συγκεκριµένα στην ερώτηση 16 που αφορά τα πλεονεκτήµατα από την χρήση ∆ΠΣ 

για διεξαγωγή ηλεκτρονικών προµηθειών χρησιµοποιήθηκε µία πεντάβαθµη κλίµακα 
                                                 
36 Υπάρχουν δύο ειδών δεδοµένα, τα µη µετρικά και τα µετρικά. Τα µη µετρικά δεδοµένα είναι 
γνωρίσµατα, χαρακτηριστικά, ή ιδιότητες που περιγράφουν ένα αντικείµενο. Περιγράφουν διαφορές 
σηµειώνοντας την παρουσία ή απουσία ενός χαρακτηριστικού ή ιδιότητας. Η µέτρηση των µη µετρικών 
µπορεί να επιτευχθεί µε την ονοµαστική (nominal) ή την τακτική (ordinal) κλίµακα. Σε αντίθεση οι 
µετρήσεις µετρικών δεδοµένων γίνονται έτσι ώστε τα υποκείµενα να αναγνωρίζονται ως να διαφέρουν σε 
ποσό ή βαθµό. Η µέτρηση των µετρικών επιτυγχάνεται µε τη χρήση κλιµάκων διαστήµατος (interval ) και 
αναλογίας (ratio ), που παρέχουν το υψηλότερο επίπεδο ακρίβειας µέτρησης και επιτρέπουν σε όλες 
σχεδόν τις στατιστικές και µαθηµατικές λειτουργίες να εφαρµοστούν (Hair et al 1998, Churchill 1995, 
Kinnear & Taylor 1996). 
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Likert µε περιγραφή των πέντε σηµείων ως «∆ιαφωνώ Απόλυτα», «∆ιαφωνώ» «Ούτε 

∆ιαφωνώ Ούτε Συµφωνώ», «Συµφωνώ», «Συµφωνώ Απόλυτα» για κάθε ένα στοιχείο 

(item) που αφορούν πλεονεκτήµατα που σχετίζονται µε την αποτελεσµατικότερη 

λειτουργία της αγοράς ή την αποτελεσµατικότερη διεπιχειρησιακή συνεργασία. 

Αντίστοιχα στην ερώτηση 18 που αφορά στοιχεία που σχετίζονται µε τους 

ανασταλτικούς παράγοντες για την χρήση ∆ΠΣ προκειµένου να διεξαχθούν 

ηλεκτρονικές προµήθειες χρησιµοποιήθηκε επίσης µία πεντάβαθµη κλίµακα Likert µε 

περιγραφή των πέντε σηµείων ως «∆ιαφωνώ Απόλυτα», …,«Συµφωνώ Απόλυτα» για 

κάθε ένα στοιχείο (item) που αφορά είτε τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, είτε τα 

προβλήµατα που σχετίζονται µε την εµπιστοσύνη, ή την ολοκλήρωση µε τα 

προϋπάρχοντα πληροφοριακά συστήµατα.      

 Στο δεύτερο τµήµα του ερωτηµατολογίου εξετάζονται οι µεταβλητές του 

υποδείγµατος που σχετίζονται µε τον βαθµό χρήσης και την αντίληψη που αφορά την 

χρησιµότητα των τεχνικών ∆ΠΣ για διεξαγωγή ηλεκτρονικών προµηθειών ή άλλων 

επιχειρησιακών εφαρµογών. Η ερώτηση 9 είναι η εισαγωγική αυτού του τµήµατος και 

αποσκοπεί κυρίως στην ενηµέρωση των συµµετεχόντων στην έρευνα για τις τρεις 

τεχνικές που ερευνώνται καθώς στην ερώτηση αυτή δίνεται και η περιγραφή µε 

συνοπτικό τρόπο των τεχνολογικών χαρακτηριστικών της κάθε τεχνικής ∆ΠΣ. 

Παράλληλα µε την ερώτηση αυτή επιδιώκεται να εξαχθούν συµπεράσµατα που 

αφορούν τις διαδικασίες µάρκετινγκ των πωλητών (εταιριών λογισµικού) αυτών των 

συστηµάτων (Robertson & Gatignon 1986, Gatignon & Robertson 1989), υπονοώντας 

σαφώς ότι η έλλειψη εξοικείωσης µε κάθε µία από αυτή την τεχνική οφείλεται εν µέρει 

και σε ελλιπή προβολή των πλεονεκτηµάτων και χαρακτηριστικών τους από τις 

επιχειρήσεις που τα δηµιουργούν ή τα προµηθεύουν. Πρέπει να τονιστεί στο σηµείο 

αυτό ότι αρχικά τοποθετήθηκε από τον ερευνητή η περιγραφή αυτή σε Παράρτηµα στο 
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τέλος του ερωτηµατολογίου. Ωστόσο ο πιλοτικός έλεγχος του ερωτηµατολογίου έκανε 

εµφανές ότι η χρήση του Παραρτήµατος δυσκόλευε τους ανταποκρινόµενους καθώς 

τους εξανάγκαζε να κάνουν συνεχείς αναφορές στην τελευταία σελίδα του 

ερωτηµατολογίου (όγδοη σελίδα). Αντίθετα η τοποθέτηση της συγκεκριµένης 

περιγραφής στην πέµπτη σελίδα του ερωτηµατολογίου, µε δεδοµένο ότι το 

ερωτηµατολόγιο παραδόθηκε υπό µορφή φυλλαδίου (booklet), έδινε την δυνατότητα 

χωρίς αλλαγή σελίδας να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις που αφορούν τις τεχνικές ∆ΠΣ 

µε παράλληλη αναφορά στην σύντοµη περιγραφή των χαρακτηριστικών τους.  Με την 

χρήση της ερώτησης 10 επιδιώκεται να γίνει σύγκριση ανάµεσα στις τρεις τεχνικές ∆ΠΣ 

που εξετάζονται στην παρούσα διατριβή ανάλογα µε την επιχειρησιακή εφαρµογή που 

προκύπτει στα πλαίσια των ηλεκτρονικών προµηθειών. Οι εφαρµογές (Αγορά µέσω 

καταλόγων, Επικοινωνία µε πωλητές, ∆ιαπραγµάτευση µε πωλητές, Έλεγχος 

προσφορών πωλητών, Έγκαιρη προειδοποίηση ζηµιάς, Ζητήµατα που αφορούν την 

παροχή εγγύησης) διερευνήθηκαν από τους Lancioni et al (2000, 2003) και το ποσοστό 

χρήσης τους εµφανίζεται στον Πίνακα 3.2 (σελ. 55). Στην συγκεκριµένη ερώτηση 

παρέχεται η δυνατότητα στον ερωτώµενο να επιλέξει µία µόνο τεχνική ∆ΠΣ για κάθε 

εφαρµογή. Οι τεχνικές αυτές προέκυψαν µετά από µελέτη της αρθρογραφίας (όπως 

εξηγείται πιο αναλυτικά στην παράγραφο 5.3) και ιδιαίτερα των ερευνών των Davila et 

al 2003 (όπου ερευνώνται οι Ηλεκτρονικές Αγορές και τα συστήµατα SCM Λογισµικού), 

Patterson 2003 (όπου ερευνώνται τα συστήµατα SCM Λογισµικού), Rao et al 2007 

(όπου ερευνώνται οι Ηλεκτρονικές Αγορές). Η ερώτηση 11 αναφέρεται στην αντίληψη 

που έχουν τα στελέχη για την χρησιµότητα της κάθε τεχνικής, βάσει της προηγούµενης 

γνώσης ή εµπειρίας τους σχετικά µε την τεχνική αυτή ή της περιγραφής της που 

προηγήθηκε. Χρησιµοποιήθηκε µία πεντάβαθµη κλίµακα Likert µε περιγραφή των πέντε 

σηµείων ως «∆ιαφωνώ Απόλυτα», … ,«Συµφωνώ Απόλυτα» και χρησιµεύει 
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προκειµένου να διαχωριστούν οι τεχνικές ∆ΠΣ µε βάση την αντίληψη των στελεχών για 

την χρησιµότητά τους, όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 5.3. Πιο ενδεδειγµένη θα 

ήταν η χρήση µίας µεταβλητής που µετρά τον βαθµό χρήσης των τεχνικών, ωστόσο 

έγινε χρήση της συγκεκριµένης ερώτησης επειδή η προϋπάρχουσα έρευνα 

διεπιχειρησιακών συστηµάτων σε ελληνικές επιχειρήσεις (Sigala 2005) όσο και η 

ποιοτική έρευνα που διεξήχθη στα πλαίσια της παρούσας διατριβής (όπως αναφέρθηκε 

στο κεφάλαιο 5), εµφανίζει χαµηλά ποσοστά χρήσης των επιµέρους τεχνικών. Παρόλα 

αυτά, πρέπει να διευκρινιστεί ότι µε την ερώτηση αυτή δεν καλύπτεται η έννοια της 

αντίληψης της χρησιµότητας ενός πληροφοριακού συστήµατος, µία έννοια που 

προϋποθέτει πιο σύνθετες δοµές για να µετρηθεί (Franz & Robey 1986, Robey 1979, 

Schewe 1976). Η ερώτηση 12 είναι µία ερώτηση πολλαπλής επιλογής (Κουρεµένος 

1991, σ. 18), µε αποτέλεσµα ο ερωτώµενος να µπορεί να επιλέξει περισσότερες από 

µία τεχνικές και χρησιµοποιείται προκειµένου να παρουσιαστεί η χρήση της κάθε 

τεχνικής ∆ΠΣ, ενώ η κλίµακα που χρησιµοποιείται είναι η ονοµαστική (category nominal 

scale) (Diamantopoulos & Schlegelmilch 1997, σ. 24). Η ερώτηση 13 είναι αυτή που 

καταγράφει το βαθµό χρήσης των τεχνικών ∆ΠΣ. Προτιµήθηκε έναντι της κλίµακας 

Likert που χρησιµοποιήθηκε σε άλλες έρευνες (Rao et al 2007), καθώς θεωρήθηκε (ως 

αποτέλεσµα της ποιοτικής έρευνας) ότι µε ρεαλιστικότερο τρόπο καταγράφει τον 

πραγµατικό βαθµό χρήσης των τεχνικών ∆ΠΣ. Πιο συγκεκριµένα το ποσοστό της 

χρηµατικής αξίας (προτιµήθηκε έναντι του όγκου συναλλαγών) των συνολικών 

προµηθειών ταξινοµήθηκε σε πέντε κατηγορίες: έως 5%, από 5% έως 15%, από 15% 

έως 25%, από 25% έως 40% και άνω του 40%. Η κατηγοριοποίηση παρατηρούµε ότι 

είναι περισσότερο αναλυτική για τα ποσοστά έως 40%, καθώς βάσει των 

προγενέστερων στατιστικών στοιχείων (κεφάλαιο 1) αλλά και των αποτελεσµάτων της 

έρευνας τόσο στο στάδιο του προελέγχου του ερωτηµατολογίου όσο και στα πλαίσια 
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της ποιοτικής έρευνας, η χρήση των τεχνικών ∆ΠΣ γίνεται για περιορισµένο ποσοστό 

της συνολικής αξίας των προµηθειών των επιχειρήσεων. 

 Μία διάσταση του θεωρητικού πλαισίου της έρευνας αποτελεί η «Προσαρµογή» των 

Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΠΣ) µε τους επιχειρησιακούς στόχους. Η έννοια της 

«Προσαρµογής» (fit) έχει προσδιοριστεί µε διάφορους τρόπους στην διεθνή 

αρθρογραφία. Ο Venkatraman (1989), παρέχει µία ταξινόµηση για την έννοια της 

προσαρµογής, στην οποία διέκρινε έξι ερµηνείες της προσαρµογής. Οι διαφορετικές 

προσεγγίσεις απαιτούν διαφορετικά µαθηµατικά µοντέλα κι έχουν διαφορετικές 

θεωρητικές συνέπειες (Schoonhoven 1981, Venkatraman 1989). Η προσέγγιση της 

αντιστοίχισης (matching) και η µετριαστική (moderating) έχουν χρησιµοποιηθεί από 

έναν µεγάλο αριθµό ερευνητών. Οι Chan et al (1998), χρησιµοποίησαν ένα συνδυασµό 

προσεγγίσεων, µε τα αποτελέσµατά τους να υποστηρίζουν περισσότερο το µετριαστικό 

µοντέλο παρά το µοντέλο αντιστοίχισης, ενώ άλλοι ερευνητές επίσης «ευνόησαν» το 

µετριαστικό µοντέλο (Hoffman et al 1992), αναζητώντας το αποτέλεσµα της 

προσαρµογής τεχνολογίας - οργανωτικής δοµής, πάνω στην αποτελεσµατικότητα, 

ισχυριζόµενοι ότι το µετριαστικό µοντέλο ήταν λιγότερο διφορούµενο και πιο ευρέως 

εφαρµόσιµο έναντι του µοντέλου αντιστοίχισης.  

Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας η «Προσαρµογή ΠΣ» θεωρήθηκε ως η 

ευθυγράµµιση (fit) ανάµεσα στην επιχειρησιακή στρατηγική και την στρατηγική που 

αφορά τα ΠΣ όµοια µε την έρευνα των Cragg et al (2002), στην οποία δύο προσεγγίσεις 

µοντελοποιήθηκαν - η προσαρµογή υπό την έννοια της αντιστοίχισης (matching) και η 

προσαρµογή υπό την µετριαστική (moderating) έννοια. Στην πρώτη µοντελοποίηση 

(της αντιστοίχισης), η προσαρµογή προκύπτει ως το αποτέλεσµα της απόλυτης 

διαφοράς ανάµεσα στην τιµή της µεταβλητής που εκφράζει την επιχειρησιακή 

στρατηγική και την σχετιζόµενη (αντίστοιχη) στρατηγική των ΠΣ, όπου χαµηλή διαφορά 
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ερµηνεύεται ότι η προσαρµογή είναι υψηλή. Αντίστοιχα για την δεύτερη µοντελοποίηση 

(µετριαστική έννοια) η τιµή της µεταβλητής που εκφράζει την επιχειρησιακή στρατηγική 

πολλαπλασιάστηκε µε την τιµή της µεταβλητής που εκφράζει την στρατηγική χρήση των 

ΠΣ, όπου µία υψηλή τιµή ερµηνεύεται ως υψηλή προσαρµογή. Για τον σκοπό αυτό 

χρησιµοποιήθηκαν οι ερωτήσεις 8 και 21 (Cragg et al 2002), στις οποίες 

χρησιµοποιήθηκε η πεντάβαθµη κλίµακα Likert µε περιγραφή των πέντε σηµείων ως 

«∆ιαφωνώ Απόλυτα», …,«Συµφωνώ Απόλυτα». Στην ερώτηση 8 προσδιορίζεται η 

αντίληψη για την χρήση των ΠΣ προκειµένου να επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι της 

επιχείρησης, ενώ στην ερώτηση 21 προσδιορίζονται οι αντίστοιχοι στρατηγικοί στόχοι 

της επιχείρησης.   

 Στο τέταρτο τµήµα του ερωτηµατολογίου τοποθετήθηκαν οι ερωτήσεις που αφορούν 

δηµογραφικά στοιχεία. Πιο συγκεκριµένα η ερώτηση 23 αφορά τον αριθµό των 

εργαζοµένων του οργανισµού. Όµοια η ερώτηση 24 στοχεύει στην καταγραφή του 

κύκλου εργασιών του οργανισµού. Οι δύο αυτές ερωτήσεις σκοπεύουν στην διερεύνηση 

του µεγέθους του οργανισµού όπως άλλωστε συνέβη και σε σχετικές έρευνες (Thong 

1995, Patterson et al 2003, Rao et al 2007). Επιπλέον λόγω της σηµασίας των 

προµηθειών για την συγκεκριµένη έρευνα τέθηκε η ερώτηση 25 που αφορά την 

µέτρηση της χρηµατικής αξίας προµηθειών. Η ερώτηση 23 είναι κλειστού τύπου και έχει 

έξι κατηγορίες, ενώ κατά την διατύπωση της ερώτησης 24 και 25 ζητήθηκε η µέση 

ετήσια αξία πωλήσεων ή προµηθειών αντίστοιχα για την τελευταία διετία, έτσι ώστε να 

περιοριστούν ενδεχόµενες παρενέργειες από έκτακτα αποτελέσµατα την τελευταία 

χρονιά. 

 Τέλος, έγινε χρήση πολλών ανοικτών ερωτήσεων (open ended), (ερώτηση 

14,15,17,19,22) µε στόχο να εξερευνηθούν επιπλέον διαστάσεις του αντικειµένου της 
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διατριβής και επίσης να ενισχυθεί η συνεργασία (αλληλεπίδραση) µε τους ερωτώµενους 

(Kinnear & Taylor 1996, σ. 361). 

 

6.3.2 Σχεδιασµός Ερωτηµατολογίου 

 Κατά τη σχεδίαση του ερωτηµατολογίου της έρευνας ακολουθήθηκαν συγκεκριµένες 

οδηγίες όπως αναφέρονται στην βιβλιογραφία (Churchill 1995, σ. 420, Kinnear & Taylor 

1996, σ. 370). Καταρχήν όσον αφορά την σειρά των ερωτήσεων έγινε: 

• Χρήση απλών και µε ενδιαφέρον (που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των 

ερωτώµενων) ερωτήσεων στην αρχή του ερωτηµατολογίου. 

• Τοποθέτηση δύσκολων ερωτήσεων και αυτών που έχουν λιγότερο ενδιαφέρον 

για τους ερωτώµενους προς το τέλος του ερωτηµατολογίου. 

• Χρήση γενικών ερωτήσεων πρωτύτερα από τις ειδικές. 

• Τοποθέτηση ερωτήσεων σε λογική σειρά. 

• Χρήση ερωτήσεων που αφορούν την ταξινόµηση των ερωτώµενων (κυρίως 

ερωτήσεις που αφορούν δηµογραφικά στοιχεία) στο τελευταίο τµήµα του 

ερωτηµατολογίου (Malhotra & Birks 2005, σ. 334). 

 Στα πλαίσια των ανωτέρω οδηγιών, τοποθετήθηκαν τρεις ερωτήσεις (ερώτηση 

1,2,3) στην πρώτη σελίδα του ερωτηµατολογίου37. Οι ερωτήσεις περιλήφθηκαν για να 

προδιαθέσουν θετικά τον ερωτώµενο, ώστε να αρχίσει τη συµπλήρωση του 

ερωτηµατολογίου (Κουρεµένος 1991, σ. 16). Οι θεωρούµενες ως περισσότερο 

δύσκολες ερωτήσεις, π.χ. αυτές που αφορούν την στρατηγική χρήση των 

Πληροφοριακών της Συστηµάτων (ερώτηση 8) ή την στρατηγική της επιχείρησης 

(ερώτηση 22) τοποθετήθηκαν όσο το δυνατό προς το τέλος των αντίστοιχων ενοτήτων 

και του ερωτηµατολογίου. Επιπλέον, το ερωτηµατολόγιο χωρίζεται σε τέσσερα τµήµατα 

                                                 
37 Λόγω της διαµόρφωσης του ερωτηµατολογίου υπό µορφή φυλλαδίου (booklet) η συγκεκριµένη σελίδα 
ήταν αυτή που αντίκριζε αρχικά (εξωτερική) ο ερωτώµενος. 
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καθένα από τα οποία περιλαµβάνει λογικά συνδεδεµένες µεταξύ τους ερωτήσεις, ενώ 

τα δηµογραφικά στοιχεία τοποθετούνται στο τελευταίο τµήµα του ερωτηµατολογίου 

(Κουρεµένος 1991, σ. 18) µε στόχο να απαντηθούν αρχικά οι ερωτήσεις που 

παρουσιάζουν το βασικό ενδιαφέρον για την έρευνα, ώστε να µην υπάρξει απώλεια 

εµπιστοσύνης του ερωτώµενου στην ερευνητική διαδικασία. 

 Επιπλέον έµφαση δόθηκε στην εµφάνιση του ερωτηµατολογίου χρησιµοποιώντας 

στοίχιση των ερωτήσεων και επιλογών απάντησης, χρήση έντονων (bold) γραµµάτων 

όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο, ενώ έγινε προσπάθεια το µέγεθος του ερωτηµατολογίου 

να διατηρηθεί όσο το δυνατό µικρότερο38 γεγονός ιδιαίτερα σηµαντικό (Herzog & 

Bachman 1981).  

 

6.3.3 Τρόπος Συλλογής ∆εδοµένων  

 Τρεις είναι οι βασικοί τρόποι διαχείρισης του ερωτηµατολογίου, η προσωπική 

συνέντευξη (άµεση συνοµιλία, πρόσωπο µε πρόσωπο), η τηλεφωνική συνέντευξη (η 

συνοµιλία συµβαίνει µέσω τηλεφώνου) και η αποστολή του µέσω ταχυδροµείου, fax, ή 

e-mail. Ο ερευνητής προκειµένου να αποφασίσει για τον ενδεδειγµένο τρόπο συλλογής 

των δεδοµένων για την συγκεκριµένη έρευνα που διεξάγει λαµβάνει υπόψη κριτήρια, 

βάσει των οποίων καθένας εκ των τρόπων έχει αντίστοιχα µειονεκτήµατα και 

πλεονεκτήµατα (Dillman 1991, Dickson & Maclachlan 1996, Sheehan 2002), όπως η 

ευελιξία, το κόστος, ο χρόνος, ο έλεγχος του δείγµατος, η ποσότητα και η ποιότητα των 

δεδοµένων, το ποσοστό απάντησης (response rate) (Kinnear & Taylor 1996, σ. 337). 

Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, και αφού ελήφθησαν υπόψη τα ανωτέρω κριτήρια, 

αποφασίστηκε η αποστολή του ερωτηµατολογίου µέσω ταχυδροµείου µε χρήση 

συνοδευτικής επιστολής, καθώς η φύση των ερωτήσεων, το µέγεθος του 

                                                 
38 Συνολικό µήκος οκτώ σελίδες (µέγεθος booklet) 
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ερωτηµατολογίου και η πλήρης εξασφάλιση της ανωνυµίας που παρέχει αυτός ο 

τρόπος39, θεωρήθηκε ότι υπερτερεί έναντι της αποστολής µε fax ή e-mail (γεγονός που 

επιβεβαιώθηκε και κατά το στάδιο του προελέγχου του ερωτηµατολογίου). Επιπλέον 

υφίστανται αποδείξεις ότι οι έρευνες που διεξάγονται ταχυδροµικώς παρέχουν πιο 

ακριβή (accurate) αποτελέσµατα, µειωµένο χρόνο συλλογής δεδοµένων και πιο 

αξιόπιστες απαντήσεις που παρέχονται απευθείας από τον ανταποκρινόµενο χωρίς την 

χρήση ενδιαµέσου (Aaker et al 1995, σ. 228).  

 

6.3.4 Προέλεγχος ερωτηµατολογίου  

 Πριν την διαδικασία αποστολής του ερωτηµατολογίου και συµπλήρωσής του από 

τους ερωτώµενους, χρειάζεται να έχει προελεγχθεί και ενδεχοµένως να έχει 

αναθεωρηθεί. Ο πραγµατικός έλεγχος ενός ερωτηµατολογίου αφορά τον τρόπο 

«λειτουργίας» του κάτω από πραγµατικές συνθήκες συµπλήρωσής του. Για τον 

υπολογισµό αυτό είναι απαραίτητος ο προέλεγχός του ή ο πιλοτικός του έλεγχος η 

σηµασία του οποίου έχει εξακριβωθεί πρακτικά σε αρκετές έρευνες (Hunt et al 1982, 

Oksenberg et al1991, Presser et al 2004). Πιο συγκεκριµένα δύο ειδών έλεγχοι µπορεί 

να γίνουν σε αυτό το στάδιο της έρευνας (Kinnear & Taylor 1996, σ. 373): 

• Σε όρους φυσικής παρουσίασης. Πρέπει να ερευνηθεί κατά πόσο το 

ερωτηµατολόγιο παρέχει κίνητρα συνεργασίας, περιλαµβάνει σύντοµες και 

ακριβείς οδηγίες, ενώ η µορφοποίησή του κρίνεται ικανοποιητική από τους 

συµµετέχοντες στην έρευνα. 

• Σε όρους περιεχοµένου. Πρέπει να ερευνηθεί κατά πόσο η κάθε ερώτηση 

αντιστοιχεί σε µία πολύ συγκεκριµένη πληροφορία, αν η ερώτηση «εκβιάζει» 

                                                 
39 Η κοινοποίηση των στοιχείων µέσω ταχυδροµείου γίνεται µόνο στην περίπτωση που το επιθυµεί ο 
ερωτώµενος, διαφορετικά δεν υπάρχει η δυνατότητα εξακρίβωσης των στοιχείων του. Αντίθετα τόσο στην 
περίπτωση της αποστολής του ερωτηµατολογίου µέσω fax, ή µέσω e-mail, αναγκαστικά τα στοιχεία του 
ερωτώµενου γίνονται γνωστά κατά την παραλαβή του ερωτηµατολογίου. 
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(bias response) την κάθε απάντηση, αν οι λέξεις µε τις οποίες διατυπώνεται η 

ερώτηση είναι «συναισθηµατικά φορτισµένες» ή είναι ασαφείς ή γενικές, αν 

έχουν πολλαπλό νόηµα που ενδεχοµένως µπερδεύει, αν οι συντοµογραφίες είναι 

κατανοητές και αν είναι αµοιβαία αποκλειόµενες (µη αλληλοκαλυπτόµενες). 

 

 Προκειµένου να καλυφθούν οι ανωτέρω στόχοι, στα πλαίσια της παρούσας έρευνας 

µε την τεχνική της συνεντεύξεως ζητήθηκε από δύο στελέχη επιχειρήσεων η 

συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. Στη συνέχεια εστάλη ταχυδροµικώς το 

ερωτηµατολόγιο σε είκοσι επιχειρήσεις, που επελέγησαν τυχαία από τον κατάλογο της 

ICAP, µετά από τηλεφωνική επικοινωνία και συµφωνία των εµπλεκόµενων στελεχών. 

Από την διαδικασία αυτή παρελήφθησαν επτά ερωτηµατολόγια40. Κατόπιν αυτών 

υπήρξε καινούργια τηλεφωνική επικοινωνία µε τα είκοσι αυτά στελέχη από τα οποία 

ζητήθηκε να σχολιάσουν τα ερωτηµατολόγια και να αναφέρουν τους λόγους για τους 

οποίους δεν απάντησαν (οι δεκατρείς ερωτώµενοι).   

 Συνολικά από την διαδικασία του προελέγχου υπήρξαν σηµαντικές τροποποιήσεις 

στο ερωτηµατολόγιο, όπως η αφαίρεση του παραρτήµατος επεξήγησης των τεχνικών 

όρων (που υπήρχε στο τέλος του ερωτηµατολογίου και δυσκόλευε την συµπλήρωσή 

του) και η αντικατάστασή του µε επεξήγηση κάτω από τις αντίστοιχες ερωτήσεις, η 

αφαίρεση ερωτήσεων που δηµιουργούσαν σύγχυση, η αφαίρεση συντοµογραφιών που 

δεν ήταν κατανοητές και η χρήση περισσότερων επιµέρους τµηµάτων στο 

ερωτηµατολόγιο. Επίσης µέσω του σταδίου του προελέγχου κατέστη δυνατός ο έλεγχος 

της ορθής ταχυδρόµησης και λήψης των απαντητικών φακέλων41.   

 

                                                 
40 Τα ερωτηµατολόγια αυτά δεν συµπεριελήφθησαν στο τελικό σύνολο ερωτηµατολογίων των οποίων 
έγινε ανάλυση. 
41 Αυτό κρίθηκε αναγκαίο γιατί η κατασκευή των απαντητικών επιστολών έγινε σε τυπογραφείο κατόπιν 
υποδείξεως των προτύπων (για τον τύπο και µορφοποίηση των απαντητικών φακέλων) που έθεταν τα 
Ελληνικά Ταχυδροµεία. 
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6.4 Σχέδιο ∆είγµατος και Συλλογή ∆εδοµένων 

 Από την στιγµή που ο καθορισµός του Σχεδίου Έρευνας και της Μεθόδου Συλλογής 

∆εδοµένων έχει επιτευχθεί τα επόµενα βήµατα  της µεθοδολογίας της έρευνας, όπως 

παρουσιάστηκαν στο Σχήµα 6.1, είναι ο Σχεδιασµός του ∆είγµατος και η Συλλογή 

δεδοµένων. Το δείγµα (sample) αποτελεί τµήµα του πληθυσµού (population), ενώ ο 

πληθυσµός αφορά το σύνολο των οντοτήτων τις οποίες ενδιαφερόµαστε να 

µελετήσουµε. Η λογική της λήψης δείγµατος, θα µπορούσε µε απλό τρόπο να αποδοθεί 

ως η δυνατότητα που παρέχεται στους ερευνητές µελετώντας ένα τµήµα της 

µεγαλύτερης οµάδας να βγάλουν συµπεράσµατα για την µεγαλύτερη οµάδα. Αντίθετα η 

µελέτη του πληθυσµού (συνόλου) καλείται απογραφή (census). Η λήψη δείγµατος 

έναντι της απογραφής συνίσταται για λόγους που αφορούν το κόστος ή ακόµη και για 

λόγους που αφορούν την ακρίβεια της έρευνας (Diamantopoulos & Schlegelmilch 1997, 

σ. 11, Churchill 1995, σ. 574). 

 Η δειγµατοληψία είναι µία σύνθετη διαδικασία η οποία µπορεί να περιγραφεί υπό 

µορφή βηµάτων όπως παρουσιάζεται στο Σχήµα 6.2.  

 

 

 

 

Σχήµα 6.2 Τα πέντε βήµατα για λήψη δείγµατος (από Kinnear & Taylor 1996, σ. 410) 

 

 Το πρώτο βήµα του Σχήµατος 6.2 περιλαµβάνει τον καθορισµό του πληθυσµού της 

έρευνας. Ο πληθυσµός ορίζεται από τέσσερις παραµέτρους: το στοιχείο (element), τη 

δειγµατοληπτική µονάδα (sampling unit)42, την γεωγραφική έκταση και τον χρόνο 

(Kinnear & Taylor 1996, σ. 407, Σταθακόπουλος 1997, σ. 205). Το δεύτερο βήµα 

                                                 
42 Το στοιχείο είναι η µονάδα σχετικά µε την οποία αναζητείται πληροφορία και παρέχει την βάση της 
µεταγενέστερης ανάλυσης. Η δειγµατοληπτική µονάδα είναι αυτό το στοιχείο ή τα στοιχεία που είναι 
διαθέσιµα για επιλογή σε κάποιο στάδιο της δειγµατοληπτικής διαδικασίας. 
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του Σχήµατος 6.2 ορίζει τον καθορισµό του πλαισίου του δείγµατος (sampling frame), 

που είναι οι κατάλογοι εκείνοι που περιλαµβάνουν όλους τους δυνητικούς ερωτώµενους 

από όπου θα επιλεγεί το δείγµα (Σταθακόπουλος 1997, σ. 206). Στο τρίτο βήµα του 

σχήµατος 6.2 καθορίζεται ο προσδιορισµός του µεγέθους του δείγµατος ενώ στο 

τέταρτο βήµα του Σχήµατος 6.2 περιλαµβάνεται ο καθορισµός των τεχνικών 

δειγµατοληψίας, που είναι οι τεχνικές που αναφέρονται στον τρόπο µε τον οποίο θα 

γίνει επιλογή των στοιχείων του πληθυσµού που θα αποτελούν το δείγµα. Οι τεχνικές 

δειγµατοληψίας µπορούν να ταξινοµηθούν σε δύο ευρείς κατηγορίες, σε αυτές που 

αφορούν τα δείγµατα πιθανότητας (probability samples) τα οποία χαρακτηρίζονται από 

το γεγονός ότι κάθε στοιχείο του πληθυσµού έχει µία γνωστή, µη µηδενική (nonzero) 

πιθανότητα να συµπεριληφθεί στο δείγµα και σε αυτές που αφορούν τα δείγµατα µη 

πιθανότητας (non probability samples) στα οποία δεν υπάρχει τρόπος εκτίµησης της 

πιθανότητας ότι ένα στοιχείο του πληθυσµού θα συµπεριληφθεί στο δείγµα και 

περιλαµβάνουν την προσωπική κρίση ή παρέµβαση του ερευνητή σε κάποιο σηµείο 

(Churchill 1995, σ. 579). Περαιτέρω, βάσει του τύπου τους, τα δείγµατα µη πιθανότητας 

µπορεί να κατηγοριοποιηθούν σε ∆είγµατα Ευκολίας, ∆είγµατα Σκοπιµότητας, ∆είγµατα 

κατά Κρίση και ∆είγµατα κατά Ποσοστώσεις ενώ τα δείγµατα πιθανότητας σε 

Στρωµατοποιηµένα, Απλά Τυχαία ∆είγµατα, ∆είγµατα βάσει Οµάδων (Κουρεµένος 

1991, σ. 28, Σταθακόπουλος 1997, σ. 208). 

 Με βάση τα προαναφερθέντα, στην παρούσα έρευνα το στοιχείο ταυτίζεται µε την 

δειγµατοληπτική µονάδα και είναι οι ελληνικές εµπορικές και βιοµηχανικές επιχειρήσεις. 

Η γεωγραφική έκταση είναι ο Ελλαδικός χώρος ενώ ο χρονικός ορίζοντας είναι η 

περίοδος Οκτωβρίου 2007 έως ∆εκεµβρίου 2007.  Χρησιµοποιήθηκε η βάση 
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επιχειρήσεων της ICAP A.E43 και πιο συγκεκριµένα ο Ελληνικός Οικονοµικός Οδηγός 

της ICAP έκδοση 2007. Το συγκεκριµένο έντυπο διαθέτει τρεις βασικούς τόµους, 

Βιοµηχανία, Εµπόριο, Υπηρεσίες και περιέχει αναλυτικό προφίλ για κάθε εταιρία στο 

οποίο περιλαµβάνονται επιχειρησιακά στοιχεία44. Σε κάθε τόµο οι επιχειρήσεις είναι 

ταξινοµηµένες και παρουσιάζονται σε κατηγορίες ανά βασική δραστηριότητα. Στην 

συνέχεια µε βάση την κρίση (judgement) του ερευνητή (Kinnear & Taylor 1996, σ. 412, 

Churchill 1995, σ. 582), για τον λόγο ότι θεωρήθηκε ότι ήταν περισσότερο κατάλληλοι 

(ως αποτέλεσµα της εξερευνητικής έρευνας και βάσει της προγενέστερης έρευνας) για 

διενέργεια ηλεκτρονικών διεπιχειρησιακών συναλλαγών, επελέγησαν από τον κατάλογο 

της ICAP οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους εξής κλάδους δραστηριότητας: «∆ιάφορα 

Βιοµηχανικά Προϊόντα, Είδη ∆ιατροφής, Ελαστικό – Πλαστικά, Μηχανήµατα, Φάρµακα 

– Καλλυντικά – Απορρυπαντικά, Χηµικά – Αέρια – Εκρηκτικά, Βιβλία – Εφηµερίδες – 

Περιοδικά, ∆ιάφορα Εµπορικά Είδη, ∆οµικά Υλικά – Προκατασκευές, Εξοπλισµός 

Ασφαλείας, Επαγγελµατικός Εξοπλισµός,  Εφόδια Ναυτιλίας & Βιοµηχανίας – 

Τροφοδοσίες, Ηλεκτρολογικό – Ηλεκτρονικό Υλικό, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές – 

Μηχανές Γραφείου, Ιατρικά – Εργαστηριακά – Επιστηµονικά, Μηχανήµατα – Εργαλεία – 

Λειαντικά, Οικιακές – Επαγγελµατικές Συσκευές, Ποτά, Σουπερµάρκετ – 

Πολυκαταστήµατα».   

 Μετά τον καθορισµό των κλάδων βάσει των οποίων κατηγοριοποιούνται οι 

επιχειρήσεις, τέθηκαν από τον ερευνητή κάποια κριτήρια επιλογής των επιχειρήσεων 

που εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες. Το βασικό κριτήριο που τέθηκε ως όρος για 

την επιλογή επιχειρήσεων υπήρξε ο αριθµός των εργαζοµένων της επιχείρησης, µε 

                                                 
43 Η ICAP είναι η µεγαλύτερη Εταιρία Οικονοµικών Πληροφοριών, Εκδόσεων και Συµβούλων 
Επιχειρήσεων στην Ελλάδα (www.icap.gr). 
44 Επωνυµία, έτος ίδρυσης, πλήρης διεύθυνση, τηλέφωνα, αριθµοί fax, URL, λογαριασµοί e-
mail, αναλυτική δραστηριότητα, εξαγωγές (χώρες και ποσοστά), ξένοι οίκοι, τοπικοί 
αντιπρόσωποι, εµπορικά σήµατα, ονόµατα εκπροσώπων της εταιρίας, αριθµός προσωπικού, ενδείξεις 
ISO - Χ.Α.Α., κωδικό NACE, συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία των 2 τελευταίων ισολογισµών, λίστα µε 
2.500 προϊόντα και υπηρεσίες. 
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δεδοµένη την σηµασία του αριθµού των εργαζοµένων για την υιοθέτηση και χρήση 

πληροφοριακών συστηµάτων (Raymond 1985, Ein-Dor & Segev 1978) όπου δεν 

επελέγησαν επιχειρήσεις µε αριθµό εργαζοµένων κάτω των εννέα. Ο αριθµός αυτός 

καθορίστηκε κατά την διαδικασία της εξερευνητικής έρευνας (παράγραφος 5.2) και 

επαληθεύτηκε κατά τον προέλεγχο του ερωτηµατολογίου (παράγραφος 6.3.4). 

Επιπλέον δεν επελέγησαν επιχειρήσεις µε κύκλο εργασιών κατώτερο των 600.000€, 

θεωρώντας τον κύκλο εργασιών ως ένα επιπλέον µέτρο εξασφάλισης επαρκούς 

µεγέθους των υπό έρευνα επιχειρήσεων. Τέλος έγινε έλεγχος της κατηγοριοποίησης 

των επιχειρήσεων της εταιρείας ICAP, καθώς η συγκεκριµένη κατηγοριοποίηση 

περιλάµβανε και επιχειρήσεις οι οποίες βάσει της επεξήγησης των δραστηριοτήτων 

τους που παρείχε ο κατάλογος της ICAP, ήταν ανέφικτο να εγκαταστήσουν 

∆ιεπιχειρησιακά Συστήµατα.       

 Ως αποτέλεσµα αυτών των δραστηριοτήτων προέκυψαν 2147 επιχειρήσεις που 

συνιστούν τον πληθυσµό της παρούσας έρευνας. Στην συνέχεια έγινε εξέταση 

ιστορικών στοιχείων, δηλαδή εξέταση του µεγέθους δείγµατος που χρησιµοποίησαν 

προηγούµενοι ερευνητές σε σχετικές έρευνες (Churchill 1995, σ. 645). Αν και µε τον 

τρόπο αυτό υπάρχει το ενδεχόµενο να µην έχει ληφθεί το βέλτιστο µέγεθος δείγµατος 

για το συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο που ερευνάται, πρόκειται για µία πρακτικά 

αποτελεσµατική µέθοδο προσδιορισµού µεγέθους δείγµατος. Μετά από διερεύνηση σε 

σχετικές έρευνες που διεξήχθησαν σε µη ελληνικές επιχειρήσεις (Rao et al 2007, 

Patterson et al 2003, Davila et al 2003), σε ελληνικές επιχειρήσεις (Sigala 2005, Nikas 

et al 2007) και σε πρόσφατες διδακτορικές διατριβές που διεξήχθησαν σε ελληνικές 

επιχειρήσεις θεωρήθηκε ότι καταρχήν ένα ποσοστό απόκρισης (response rate) της 

τάξης του 10% ήταν εφικτό. Επιπλέον, θεωρώντας ότι στην πολυµεταβλητή ανάλυση 

τεχνικές όπως η παραγοντική ανάλυση (factor analysis) απαιτούν αναλογία περίπου 10 
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παρατηρήσεων ανά µεταβλητή που είναι υπό ανάλυση (Hair et al, σ. 99), ενώ η 

ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης απαιτεί ιδανικά 15 έως 20 παρατηρήσεις για κάθε 

ανεξάρτητη µεταβλητή και σε περιπτώσεις όπως η διαδικασία βηµάτων (stepwise) η 

αναλογία γίνεται 50 προς 1 (Hair et al, σ. 166), θεωρήθηκε ότι η καταλληλότερη 

µέθοδος λήψης δεδοµένων στα πλαίσια της παρούσας έρευνας είναι η απογραφή 

(census) στα στοιχεία του πληθυσµού όπως αυτός ορίστηκε ανωτέρω. 

 Το πέµπτο βήµα του Σχήµατος 6.2 καλύπτει εκείνο το στάδιο του συνολικού 

ερευνητικού έργου κατά το οποίο ο ερευνητής έρχεται σε επαφή µε τους ερωτώµενους, 

διαχειρίζεται τα ερευνητικά εργαλεία συλλογής δεδοµένων, καταγράφει τα δεδοµένα και 

τα επιστρέφει σε µία κεντρική τοποθεσία για περαιτέρω επεξεργασία. Είναι ένα 

σηµαντικό στάδιο κατά την διαδικασία σχεδιασµού της έρευνας, ενώ υπάρχει το 

ενδεχόµενο στο στάδιο αυτό να προκύψουν σηµαντικές πηγές σφάλµατος κατά την 

ερευνητική διαδικασία (Kinnear & Taylor 1996, σ. 500).  

 Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 6.3.3, έγινε 

ταχυδροµική αποστολή του ερωτηµατολογίου. Πολύ σηµαντικό ζήτηµα σε αυτό το 

στάδιο της έρευνας και βασική προϋπόθεση για την επιτυχή διεξαγωγή των υπόλοιπων 

σταδίων αποτελεί η εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού βαθµού απόκρισης (response 

rate).  Για τη βελτίωση του ποσοστού απόκρισης χρησιµοποιήθηκαν διάφορες 

στρατηγικές όπως (Walker et al 1987, Jobber & Reilly 1996) :      

• ∆όθηκε έµφαση στην φυσική εµφάνιση του ερωτηµατολογίου (Churchill 1995, σ. 

432), µε κατάλληλη στοίχιση τόσο των ερωτήσεων όσο και των απαντήσεων, 

χρήση λογότυπου του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, έµφαση στο µικρό µέγεθος και 

στην απλότητα (όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 6.3.2).  
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• Ανωνυµία – Εµπιστευτικότητα. ∆όθηκαν διαβεβαιώσεις για εξασφάλιση πλήρους 

εµπιστευτικότητας και ανωνυµίας όπως και σύντοµες οδηγίες στην αρχή του 

ερωτηµατολογίου (Τσόγκας 2006, σ. 169).   

• Επιπλέον δεδοµένου ότι στις ταχυδροµικές έρευνες χρησιµοποιείται η 

συνοδευτική επιστολή (cover letter) προκειµένου να εισάγει τον ερωτώµενο στην 

έρευνα, ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε από τον ερευνητή στην δοµή και στα 

περιεχόµενά της. Πιο συγκεκριµένα οι συνοδευτικές επιστολές πρέπει γενικά να 

πληρούν κάποιες προϋποθέσεις ή να έχουν κάποια χαρακτηριστικά (Churchill 

1995, σ. 434, Κουρεµένος 1991, σ. 26) όπως: έµφαση στον στόχο του 

ερευνητικού έργου και στην σηµασία του, έµφαση στην σηµασία που έχει για την 

έρευνα ο ερωτώµενος και  ο οργανισµός που αυτός εκπροσωπεί, παρουσίαση 

του κινήτρου συµµετοχής45, έµφαση στην ευκολία συµπλήρωσης του 

ερωτηµατολογίου, έκφραση ευγνωµοσύνης στον συµµετέχοντα στην έρευνα, 

έµφαση στην ανωνυµία και εµπιστευτικότητα, οδηγίες συµπλήρωσης. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά έγινε προσπάθεια να υφίστανται στην συνοδευτική 

επιστολή που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα (Παράρτηµα ΙΙΙ). 

Επιπλέον στο κείµενο της συνοδευτικής επιστολής υπήρχε φράση που παρείχε 

τη δυνατότητα στους παραλήπτες της επιστολής και του ερωτηµατολογίου 

(οικονοµικούς διευθυντές) να µεταβιβάσουν το ερωτηµατολόγιο στα στελέχη που 

θεωρούν πιο κατάλληλα για την συµπλήρωσή του. Θεωρήθηκε ότι λόγω του 

αυξηµένου κύρους και της θέσης εντός της επιχείρησης των οικονοµικών 

                                                 
45 Μια περίληψη των βασικών αποτελεσµάτων της έρευνας προσφέρθηκε στους συµµετέχοντες. 
Επιπλέον ως κίνητρο µπορεί να θεωρηθεί ότι οι καινοτοµικές αυτές εφαρµογές που ερευνώνται είναι 
υπαρκτές και συνεπώς η επιχείρηση είτε θα έχει κάνει χρήση είτε µπορεί να κάνει µελλοντικά. Σε 
οποιαδήποτε περίπτωση θεωρήθηκε ότι οι συµµετέχοντες θα ενδιαφέρονταν να διαβάσουν (και συνεπώς 
να συµπληρώσουν) το ερωτηµατολόγιο γιατί µε τον τρόπο αυτό θα ενηµερώνονταν για τις δυνατότητες 
των συγκεκριµένων τεχνολογικών εφαρµογών.    
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διευθυντών, οι τελικοί παραλήπτες της επιστολής (στην περίπτωση που 

µεταβιβαζόταν) θα συµπλήρωναν το ερωτηµατολόγιο µε προθυµία. 

 

 Στη συνέχεια µε οµαδική αποστολή46 εστάλησαν ταχυδροµικώς 2.147 φάκελοι στις 

επιχειρήσεις (που καθορίστηκαν όπως εξηγείται στην παράγραφο 6.4.2) στους οποίους 

εσωκλείονταν η συνοδευτική επιστολή, το ερωτηµατολόγιο και ο απαντητικός φάκελος 

(στον οποίο τοποθετήθηκε από τους ανταποκρινόµενους το συµπληρωµένο 

ερωτηµατολόγιο). Οι απαντητικοί φάκελοι που περιλάµβαναν το ερωτηµατολόγιο 

παρελήφθησαν από τον ερευνητή από το Ταχυδροµείο σε διάστηµα έξι εβδοµάδων47.  

Με την διαδικασία αυτή συνολικά παρελήφθησαν 178 απαντητικοί φάκελοι, εκ των 

οποίων οι 2 δεν περιείχαν απαντηµένο ερωτηµατολόγιο επεξηγώντας τους λόγους 

αδυναµίας συµµετοχής στην έρευνα, ενώ 53 φάκελοι (αρχικοί) επεστράφησαν ως 

Αγνώστου Παραλήπτη/ Αλλαγή ∆ιεύθυνσης Παραλήπτη.  

Το ποσοστό απόκρισης της έρευνας µετά τα ανωτέρω διαµορφώνεται σε 8,5% (178/ 

2094), το οποίο αν και όχι υψηλό θεωρείται ικανοποιητικό και εντός των εκτιµήσεων 

βάσει των οποίων προσδιορίστηκε το µέγεθος του δείγµατος. 

 Μετά την αρχική παραλαβή των φακέλων ακολούθησε έλεγχος των 

ερωτηµατολογίων ως προς την πληρότητά τους. Αυτό συνέβη καθώς στην παρούσα 

έρευνα δεν απαντήθηκαν από όλους τους ερωτώµενους όλες οι ερωτήσεις του 

ερωτηµατολογίου, είτε γιατί οι ερωτώµενοι δεν κατανόησαν τις συγκεκριµένες 

ερωτήσεις, είτε γιατί δεν ήταν πρόθυµοι να απαντήσουν σε ορισµένες εξ’ αυτών ή τέλος 

γιατί ήταν αδιάφοροι να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου. 

Σύµφωνα µε την Sekaran (2003, σ. 302), αν ένας σηµαντικός αριθµός ερωτήσεων π.χ. 

25% του συνόλου, έχει µείνει χωρίς να απαντηθεί, ενδείκνυται η µη συµµετοχή του στην 

                                                 
46 Εστάλησαν ταξινοµηµένα βάσει του Ταχυδροµικού Κώδικα. 
47 Εντός των τριών πρώτων εβδοµάδων από την οµαδική αποστολή είχε παραληφθεί το 70% των 
ερωτηµατολογίων, ενώ µετά την τέταρτη εβδοµάδα, ο ρυθµός παραλαβής έφθινε σηµαντικά. 
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περαιτέρω ανάλυση των δεδοµένων. Συνεπώς στα πλαίσια της παρούσας έρευνας 

κρίθηκε ότι έξι ερωτηµατολόγια έπρεπε να απορριφθούν καθώς το ποσοστό των µη 

απαντηµένων ερωτήσεων ήταν πάνω από 15% και οι µεταβλητές που αντιστοιχούσαν 

στις ερωτήσεις αυτές ήταν σηµαντικές για την περαιτέρω ανάλυση (π.χ. εξαρτηµένη 

µεταβλητή), µε αποτέλεσµα ο τελικός αριθµός των ερωτηµατολογίων που 

χρησιµοποιήθηκε στην ανάλυση να είναι 170.    

 

6.5 Κωδικοποίηση δεδοµένων 

 Μετά την συγκέντρωση των πρωτογενών στοιχείων, µε τον τρόπο που περιγράφηκε 

στις προηγούµενες παραγράφους, το επόµενο στάδιο της ερευνητικής διαδικασίας 

αφορά την ανάλυση των δεδοµένων. Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής οι διάφορες 

στατιστικές αναλύσεις πραγµατοποιούνται µε την βοήθεια στατιστικού προγράµµατος 

και συγκεκριµένα του SPSS48 (Statistical Package for Social Sciences) 12.0, ενός 

ισχυρού και ευρέως διαδεδοµένου προγράµµατος στατιστικής ανάλυσης 

(Σταθακόπουλος 1997, σ. 231) του οποίου η ανάπτυξη ξεκίνησε το 1970 στο 

Πανεπιστήµιο του Σικάγο των ΗΠΑ, ενώ στην συνέχεια εξελίχθηκε σε ένα εµπορικό 

πρόγραµµα.  

 Ωστόσο πριν εισαχθούν τα δεδοµένα στο πρόγραµµα απαιτήθηκε η διαδικασία της 

κωδικοποίησης (coding). Κωδικοποίηση είναι η τεχνική διαδικασία µέσω της οποίας τα 

δεδοµένα κατηγοριοποιούνται. Μέσω της κωδικοποίησης τα «ακατέργαστα» δεδοµένα 

µετασχηµατίζονται σε σύµβολα (συνήθως αριθµούς), που µπορούν να τύχουν 

επεξεργασίας και να µετρηθούν. Ωστόσο η διαδικασία αυτή δεν γίνεται αυτόµατα, αλλά 

απαιτείται σε µεγάλο βαθµό η υποκειµενική κρίση του ερευνητή (Churchill 1995, σ. 

740). Τα στοιχεία που προκύπτουν από έρευνα µε χρήση ερωτηµατολογίων µετά την 

                                                 
48 www.spss.com/corpinfo/history.htm 
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κωδικοποίηση, έχουν την δοµή µήτρας στοιχείων που δείχνει τις τιµές (κώδικες) που 

πραγµατικά πήρε η κάθε µεταβλητή κάθε ερωτηµατολογίου. Αυτή η µήτρα αποτελεί τον 

«φάκελο δεδοµένων» της έρευνας (Κουρεµένος 1991, σ. 50) και συνολικά στην 

παρούσα διατριβή περιλάµβανε 115 µεταβλητές (αρχικές) υπό µορφή στηλών και 170 

γραµµές που ήταν τα ερωτηµατολόγια που έτυχαν επεξεργασίας. 

 Το πρώτο βήµα στην κωδικοποίηση είναι ο καθορισµός των κατηγοριών στις οποίες 

θα τοποθετηθούν οι απαντήσεις µε βασικό µέληµα οι κατηγορίες αυτές να είναι 

αµοιβαίως αποκλειόµενες και να συµπεριλαµβάνουν όλες τις απαντήσεις. Για τις 

κλειστές (closed) ερωτήσεις δεν παρουσιάζεται ιδιαίτερη δυσκολία, ωστόσο για τις 

ανοικτές ερωτήσεις (open-ended) η προσπάθεια αυτή είναι περισσότερο επίπονη 

(Schuman & Presser 1979).  

 Στις µεταβλητές που µετρήθηκαν µε κλίµακα Likert µε περιγραφή των πέντε σηµείων 

ως «∆ιαφωνώ Απόλυτα», …,«Συµφωνώ Απόλυτα» δόθηκαν αντίστοιχα οι τιµές 1 έως 

5, όπως και στις µεταβλητές που µετρήθηκαν µε περιγραφή των πέντε σηµείων ως 

«Πολύ µικρός»,…, «Πολύ µεγάλος», ενώ σε περιπτώσεις ονοµαστικών (nominal) 

µεταβλητών δόθηκαν οι τιµές 0 ή 1 (π.χ. δεν έχουν τµήµα Προµηθειών ή έχουν). 

Επιπλέον στις ερωτήσεις όπου υπήρχε η επιλογή «∆εν Γνωρίζω» δόθηκε στην επιλογή 

αυτή η τιµή 99 (missing value) προκειµένου το πρόγραµµα να µπορεί να διακρίνει την 

τιµή αυτή από την έλλειψη απάντησης σε µία ερώτηση. Επιπλέον για κάθε τιµή της κάθε 

µεταβλητής παρέχεται και η επεξήγηση υπό µορφή γραµµατοσειράς (πρόταση που 

ερµηνεύει την τιµή που έλαβε η κάθε µεταβλητή) (Diamantopoulos & Schlegelmilch 

1997, σ. 43). Όλα αυτά περιλαµβάνονται στο βιβλίο κωδικοποίησης (code book) που 

περιλαµβάνει οδηγίες που αφορούν τον τρόπο µε τον οποίο πραγµατοποιήθηκε η 

κωδικοποίηση (Σταθακόπουλος 1997, σ. 234).  
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 Ένα επιπλέον πρόβληµα που παρουσιάζεται κατά την διαδικασία της 

κωδικοποίησης είναι η λαθεµένη καταχώρηση δεδοµένων. Για την αντιµετώπιση του 

προβλήµατος αυτού, συστήνεται ο δειγµατοληπτικός έλεγχος των ερωτηµατολογίων 

(Diamantopoulos & Schlegelmilch 1997, σ. 49), ωστόσο στην παρούσα έρευνα µετά την 

καταχώρηση των δεδοµένων επαναελέγχθηκαν από τον ερευνητή όλα τα 

ερωτηµατολόγια. 
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6.6 Έλεγχος αξιοπιστίας και εγκυρότητας 

 Το ιδανικό κατά την διαδικασία µέτρησης είναι η δηµιουργία ενός σκορ (score) που 

αντανακλά τις πραγµατικές διαφορές στο χαρακτηριστικό που ο στόχος είναι να 

µετρηθεί και τίποτα άλλο. Μία µέτρηση, π.χ. ΧO, για κάτι που µπορεί να µετρηθεί µπορεί 

να γραφεί ως µία συνάρτηση διαφόρων συνιστωσών (Churchill 1995, σ. 532): 

     XO = XT + XS + XR, 

όπου, 

XT αναπαριστά το πραγµατικό σκορ του χαρακτηριστικού που µετράται,   

XS αναπαριστά το συστηµατικό σφάλµα (systematic error), 

XR αναπαριστά το τυχαίο σφάλµα (random error). 

 

 Η διαφοροποίηση ανάµεσα σε συστηµατικό σφάλµα (γνωστό και ως σταθερό καθώς 

επηρεάζει την µέτρηση µε έναν σταθερό τρόπο) και τυχαίο (δεν είναι σταθερό, αλλά 

οφείλεται σε πρόσκαιρες συνθήκες), είναι κρίσιµη εξαιτίας του τρόπου µε τον οποίο η 

εγκυρότητα (validity)  ενός µέτρου (measure) υπολογίζεται. Όταν ένα µέτρο είναι έγκυρο 

ισχύει ότι XO = XT, καθώς δεν υπάρχει σφάλµα. Η έννοια της αξιοπιστίας (reliability) 

σχετίζεται µε την µείωση του τυχαίου σφάλµατος και όσο πιο αξιόπιστο είναι ένα µέτρο 

τόσο µικρότερο είναι το XR στην παραπάνω εξίσωση. Ωστόσο ένα µέτρο µπορεί να είναι 

αξιόπιστο αλλά να µην είναι έγκυρο καθώς ακόµη και αν το XR=0, το XO = XT + XS. Το 

αντίστροφο ωστόσο δεν ισχύει, καθώς αν ένα µέτρο είναι έγκυρο, ισχύει ότι XO = XT, 

καθώς το µέτρο αντανακλά τα πραγµατικά σκορ, χωρίς σφάλµα. Συµπερασµατικά αν 

ένα µέτρο είναι έγκυρο είναι και αξιόπιστο, ενώ αν δεν είναι αξιόπιστο δεν µπορεί να 

είναι έγκυρο (Churchill 1995, σ. 539). 

 Στην παρούσα έρευνα προκειµένου να εξεταστεί ο βαθµός αξιοπιστίας των µέτρων 

που χρησιµοποιήθηκαν, έγινε έλεγχος του συντελεστή άλφα (α) ή Cronbach Alpha 
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(Cronbach 1951). Ο συντελεστής Alpha αποτελεί το πρώτο µέτρο που πρέπει να 

χρησιµοποιείται κατά τον υπολογισµό της καταλληλότητας των κλιµάκων (Peter 1979, 

Churchill 1979). Γενικά οι τιµές του Alpha θεωρούνται ικανοποιητικές και επαρκείς όταν 

είναι µεγαλύτερες του 0,8, ωστόσο και κλίµακες στις οποίες το Cronbach Alpha ξεπερνά 

ή πλησιάζει το 0,70 θεωρούνται αξιόπιστες (Nunnally & Bernstein 1994, σ. 261, 

Σιώµκος & Βασιλικοπούλου 2005, σ. 301). Μετά την ανάλυση αξιοπιστίας προέκυψαν οι 

συντελεστές που εµφανίζονται στον Πίνακα 6.1. Ο συντελεστής Alpha της κλίµακας 

Προβλήµατα Εµπιστοσύνης αρχικά προέκυψε εξαιρετικά µικρός (0,528), ωστόσο µετά 

από αφαίρεση (Churchill 1979) µίας µεταβλητής49 (της µεταβλητής που αφορά την 

αβεβαιότητα που σχετίζεται µε την επικύρωση των όρων και συνθηκών του 

συµβολαίου) προέκυψε συντελεστής 0,756 που κρίθηκε επαρκής για την επιβεβαίωση 

της αξιοπιστίας της συγκεκριµένης κλίµακας.    

Μέτρα Cronbach 
Alpha 

∆ιασυνδεσιµότητα ∆ικτύων  0,780 
Ευελιξία ∆ικτύων  0,803 
Ασφάλεια ΠΣ 0,858 
Ολοκλήρωση Εφαρµογών 0,667 
Βελτίωση Αγοράς 0,784 
∆ιεπιχειρησιακή Συνεργασία 0,725 
Οικονοµικοί Κίνδυνοι 0,823 
Προβλήµατα Εµπιστοσύνης 0,756 

 

Πίνακας 6.1 Συντελεστής αξιοπιστίας (Cronbach Alpha) των βασικών µέτρων 

 Η διαδικασία απόδειξης εγκυρότητας δοµής δεν είναι απλή καθώς προϋποθέτει 

επιµέρους ελέγχους και στάδια. Τα µέτρα που διαθέτουν εγκυρότητα δοµής είναι 

αξιόπιστα και επίσης διαθέτουν εγκυρότητα πρόβλεψης και περιεχοµένου. Ωστόσο οι 

περισσότεροι ερευνητές συµφωνούν ότι κατά την διαδικασία απόδειξης της εγκυρότητας 

δοµής περιλαµβάνεται η εξής διαδικασία (Churchill & Brown 2007, σ. 273):  

                                                 
49 Το SPSS κατά την διενέργεια του ελέγχου Cronbach’s Alpha παρέχει την επιλογή: Cronbach’s Alpha if 
item deleted για κάθε µεταβλητή. Στην συγκεκριµένη επιλογή παρουσιάζεται η τιµή του Alpha αν η 
συγκεκριµένη µεταβλητή διαγραφεί. 
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(α) το µέτρο συσχετίζεται υψηλά µε άλλα µέτρα που αφορούν την ίδια διάσταση 

(convergent validity), (β) ότι το µέτρο δεν συσχετίζεται υψηλά µε µέτρα άλλων, κατά 

προτίµηση σχετιζόµενων, διαστάσεων (discriminant validity), (γ) το µέτρο συσχετίζεται 

µε άλλες διαστάσεις και µέτρα µε θεωρητικά προβλέψιµο τρόπο (nomological validity). 

 Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας καταρχήν διενεργήθηκε παραγοντική ανάλυση 

στα βασικά µέτρα (Παράγραφος 6.3.1) που χρησιµοποιήθηκαν. Η παραγοντική 

ανάλυση διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο για την εξακρίβωση όλων των τύπων της 

εγκυρότητας και ιδιαίτερα της εγκυρότητας περιεχοµένου (content validity) και της 

εγκυρότητας δοµής (construct validity) (Nunnally & Bernstein 1994, σ. 111). Τα 

αποτελέσµατα των παραγοντικών αναλύσεων παρουσιάζονται στο όγδοο κεφάλαιο 

(παράγραφος 8.1), όπου πράγµατι επιβεβαιώνεται η ισχυρή εσωτερική δοµή µεταξύ 

των επιµέρους µεταβλητών που συνιστούν µία δοµή. Επιπλέον δηµιουργήθηκε µία 

µήτρα συσχετίσεων (µε χρήση του συντελεστή Pearson’s) (Πίνακας 6.2) προκειµένου 

να διερευνηθούν οι ανωτέρω έλεγχοι (α,β,γ), όπως άλλωστε έγινε και στην περίπτωση 

των προγενέστερων ερευνών (Rao et al 2007, Bhatt 2000). Από την µήτρα αυτή 

επιβεβαιώθηκε ότι πράγµατι µέτρα που αφορούν την ίδια διάσταση (π.χ. 

πλεονεκτήµατα) συσχετίζονται υψηλά µεταξύ τους, ότι δεν συσχετίζονται υψηλά µε 

µέτρα άλλων διαστάσεων, όπως επίσης και ότι συσχετίζονται µε τρόπο θεωρητικά 

προβλέψιµο µε άλλες διαστάσεις. Συνεπώς οι κλίµακες που χρησιµοποιούνται στην 

παρούσα έρευνα θεωρούνται αξιόπιστες και έγκυρες έτσι ώστε να χρησιµοποιηθούν 

στην µεταγενέστερη έρευνα.         
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*
*
        

** Η συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0.01  (2-tailed). 
* Η συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0.05  (2-tailed). 

 
      Πίνακας 6.2 Μήτρα Συσχετίσεων µεταξύ βασικών µέτρων 

   
∆ιασυνδεσιµότητα 

∆ικτύων 
Ευελιξία 
∆ικτύων 

Ασφάλεια 
ΠΣ 

Ολοκλήρωση 
Εφαρµογών 

Βελτίωση 
Αγοράς 

∆ιεπιχειρησιακή 
Συνεργασία 

Οικονοµικοί 
Κίνδυνοι 

Προβλήµατα 
Εµπιστοσύνης 

∆ιασυνδεσιµότητα 
∆ικτύων 

Pearson Correlation 1 ,454(**) ,278(**) ,333(**) ,091 ,082 -,107 -,198(*) 

  Sig. (2-tailed) . ,000 ,001 ,000 ,245 ,298 ,172 ,011 

  N 166 148 146 158 164 164 165 166 

Ευελιξία ∆ικτύων Pearson Correlation ,454(**) 1 ,536(**) ,555(**) ,092 ,159 -,045 -,114 

  Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 ,272 ,056 ,592 ,170 

  N 148 148 133 142 146 146 147 148 

Ασφάλεια ΠΣ Pearson Correlation ,278(**) ,536(**) 1 ,480(**) ,081 ,017 -,050 -,112 

  Sig. (2-tailed) ,001 ,000 . ,000 ,329 ,843 ,545 ,175 

  N 146 133 148 143 147 146 148 148 

Ολοκλήρωση 
Εφαρµογών 

Pearson Correlation ,333(**) ,555(**) ,480(**) 1 ,166(*) ,086 -,133 -,158(*) 

  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . ,037 ,284 ,093 ,047 

  N 158 142 143 160 159 158 160 160 

Βελτίωση Αγοράς Pearson Correlation ,091 ,092 ,081 ,166(*) 1 ,615(**) -,176(*) -,247(**) 

  Sig. (2-tailed) ,245 ,272 ,329 ,037 . ,000 ,023 ,001 

  N 164 146 147 159 167 165 167 167 

∆ιεπιχειρησιακή 
Συνεργασία 

Pearson Correlation ,082 ,159 ,017 ,086 ,615(**) 1 -,027 -,044 

  Sig. (2-tailed) ,298 ,056 ,843 ,284 ,000 . ,724 ,570 

  N 164 146 146 158 165 168 167 168 

Οικονοµικοί Κίνδυνοι Pearson Correlation -,107 -,045 -,050 -,133 -,176(*) -,027 1 ,294(**) 

  Sig. (2-tailed) ,172 ,592 ,545 ,093 ,023 ,724 . ,000 

  N 165 147 148 160 167 167 169 169 

Προβλήµατα 
Εµπιστοσύνης 

Pearson Correlation -,198(*) -,114 -,112 -,158(*) -,247(**) -,044 ,294(**) 1 

  Sig. (2-tailed) ,011 ,170 ,175 ,047 ,001 ,570 ,000 . 

  N 166 148 148 160 167 168 169 170 
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∆ΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο  

ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Ι: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 
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7.1 Εισαγωγή 

 Στο στάδιο της ανάλυσης δεδοµένων υφίστανται τρεις στόχοι: «επαφή» µε τα 

δεδοµένα, έλεγχος της καταλληλότητας των δεδοµένων κι έλεγχος των υποθέσεων που 

αναπτύχθηκαν κατά την δηµιουργία του θεωρητικού υποδείγµατος της έρευνας 

(Sekaran 2003, σ. 308). Στα πλαίσια του παρόντος κεφαλαίου επιτυγχάνονται οι δύο 

πρώτοι στόχοι (συµπληρωµατικά ο έλεγχος της καταλληλότητας παρουσιάστηκε στο 

προηγούµενο κεφάλαιο), ενώ ο έλεγχος υποθέσεων πραγµατοποιείται στο Κεφάλαιο 8. 

Πιο συγκεκριµένα µε χρήση τεχνικών και µέτρων της Περιγραφικής Στατιστικής γίνεται η 

παρουσίαση των µεταβλητών που χρησιµοποιήθηκαν στην έρευνα. Στο κεφάλαιο αυτό 

γίνεται καταρχήν παρουσίαση των δηµογραφικών στοιχείων των επιχειρήσεων, στη 

συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των πληροφοριακών συστηµάτων 

των επιχειρήσεων που συµµετείχαν στην έρευνα, ακολουθούν τα αντιλαµβανόµενα 

πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα από την χρήση ∆ΠΣ και τέλος αφού παρατίθενται τα 

στοιχεία που αφορούν τις προµήθειες και την προσαρµογή (alignment) των 

πληροφοριακών συστηµάτων µε τους επιχειρησιακούς στόχους,  παρουσιάζεται ο 

βαθµός χρήσης των ∆ΠΣ και η αντίληψη για την χρήση αυτών.  

 

7.2 ∆ηµογραφικά στοιχεία επιχειρήσεων 

7.2.1 Μέγεθος Οργανισµών 

 Ιδιαίτερη σηµασία στην παρούσα έρευνα, όπως αναφέρθηκε στο πέµπτο κεφάλαιο, 

είχε το χαρακτηριστικό του µεγέθους των οργανισµών. Το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό 

µετρήθηκε καταρχήν µε χρήση της µεταβλητής του αριθµού των εργαζοµένων όπως 

φαίνεται στον Πίνακα 7.1 και στο συνακόλουθο Γράφηµα 7.1. Από την παράθεση των  

συγκεκριµένων συγκεντρωτικών στοιχείων γίνεται εµφανές ότι οι επιχειρήσεις που 

συµµετείχαν στην έρευνα είναι αυτές που έχουν κατά κύριο λόγο αριθµό εργαζοµένων 
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από 10 έως 49. Το 86,5% των επιχειρήσεων έχουν αριθµό εργαζοµένων έως 99, ενώ 

23 επιχειρήσεις (το 13,5% του συνόλου) που συµµετείχαν στην έρευνα διαθέτουν 

αριθµό εργαζοµένων άνω των 100.  

 

Εργαζόµενοι Συχνότητα Ποσοστό 
Αθροιστικό 
Ποσοστό 

1-9 23 13,5 13,5% 
10-49 94 55,3 68,8% 
50-99 30 17,6 86,5% 

100-499 22 12,9 99,4% 
Άνω των 500 1 0,6 100,0% 

Σύνολο 170 100,0  
Πίνακας 7.1 Αριθµός Εργαζοµένων στις επιχειρήσεις 
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Γράφηµα 7.1 Αριθµός Εργαζοµένων στις επιχειρήσεις 

 

 Επιπλέον ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων και η µέση αξία των προµηθειών 

τους παρουσιάζεται στον Πίνακα 7.2. Η συσχέτιση µεταξύ κύκλου εργασιών και αξίας 

προµηθειών είναι υψηλή (R=0,825, p<0,001) κάτι που είναι αναµενόµενο δεδοµένου ότι 

οι επιχειρήσεις του δείγµατος είναι εµπορικές και βιοµηχανικές µε αποτέλεσµα µεγάλο 
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τµήµα των πωλήσεών τους να αφορά προϊόντα ή πρώτες ύλες που αγοράστηκαν ή 

κατασκευάστηκαν. 

 

 Πλήθος Ελάχιστο Μέγιστο Μέσος 
Μέσος ετήσιος κύκλος 
εργασιών επιχειρήσεων 
τελευταίας διετίας (σε €) 

152 600.000 140.000.000 11.435.912 

Μέση ετήσια αξία 
προµηθειών επιχειρήσεων 
τελευταίας διετίας (σε €) 

125 180.000 112.000.000 7.679.544 

Πίνακας 7.2 Κύκλος Εργασιών και Αξία Προµηθειών 
 

  

 Από τον συνδυασµό των ανωτέρω στοιχείων προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις που 

συµµετείχαν στην έρευνα, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, θα µπορούσαν να 

χαρακτηριστούν ως µικρές και µεσαίες50. Θεωρώντας ότι συνήθως σε µία έρευνα 

συµµετέχουν όσοι έχουν ενδιαφέρον για το αντικείµενο της έρευνας (Armstrong & 

Overton 1977), θα µπορούσαµε να υποθέσουµε ότι η χρήση της τεχνικής των 

Ηλεκτρονικών Αγορών, που όπως έδειξε και ο βαθµός χρήσης των ∆ΠΣ είναι η πιο 

δηµοφιλής τεχνική, λόγω των τεχνικών χαρακτηριστικών της (βλ. παράγραφο 2.4.2), 

είναι ιδιαίτερα ελκυστική σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό ενδεχοµένως 

αποτέλεσε ένα από τα «κίνητρα» για την συµµετοχή των µικρών και µεσαίων 

επιχειρήσεων στην έρευνα οι οποίες λόγω του µεγέθους τους, που τους περιορίζει στην 

δυνατότητα χρηµατοδότησης επενδύσεων και ανάληψης επενδυτικού ρίσκου συνήθως 

δεν έχουν την πληροφοριακή υποδοµή και τα πληροφοριακά συστήµατα των µεγάλων 

επιχειρήσεων (Patterson et al 2003) για να υλοποιήσουν περισσότερο πολύπλοκες 

τεχνικές ∆ΠΣ που απαιτούν την ολοκλήρωση µε τα προϋπάρχοντα συστήµατα, µία 

διαδικασία αρκετά δύσκολη και υψηλού κόστους (Hasselbring 2000). 

                                                 
50 Η κατηγορία των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποτελείται από επιχειρήσεις 
που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόµενους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ (Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 364/2004 της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης/25.2.2004). 
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7.2.2 Βασικές δραστηριότητες επιχειρήσεων - στελεχών 

 Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 6 (παράγραφος 6.4.2) οι επιχειρήσεις του 

δείγµατος επελέγησαν από τον κατάλογο της ICAP από διάφορους επιχειρησιακούς 

κλάδους. Κατά την διαδικασία κωδικοποίησης των ερωτηµατολογίων 

κατηγοριοποιήθηκαν οι επιχειρήσεις σε κάποιους ευρύτερους κλάδους, που 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.3,  βάσει της περιγραφής των δραστηριοτήτων των 

επιχειρήσεων, που οι ίδιοι οι ερωτώµενοι παρείχαν στο αντίστοιχο πεδίο του 

ερωτηµατολογίου. Επίσης στον Πίνακα 7.3 εµφανίζεται το πλήθος των επιχειρήσεων 

που ανήκουν σε κάθε κλάδο, καθώς και το ποσοστό αυτών επί του συνόλου, όπου 

γίνεται αντιληπτό ότι επιχειρήσεις που ανήκουν στον ευρύτερο εµπορικό τοµέα (γενικό, 

χονδρικό εµπόριο, συσκευές γραφείου) αποτέλεσαν την πλειοψηφία των 

συµµετεχόντων, ενώ επιχειρήσεις που θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως 

βιοµηχανικές (πλαστικά, χηµικά, κατασκευές) αποτελούν την µειοψηφία. 

 

Κλάδος/ Βασικές ∆ραστηριότητες Πλήθος Ποσοστό 
SuperMarkets 10 6,2% 
Μηχανές Γραφείου/ Ηλεκτρικές συσκευές 18 11,1% 
∆ιανοµές Προϊόντων 3 1,9% 
Εµπορία/ Κατασκευή Φαρµάκων 7 4,3% 
Επιστηµονικός Εξοπλισµός 3 1,9% 
Πλαστικά/ Χηµικά 21 13,0% 
Εισαγωγές/ Αντιπροσωπείες 17 10,5% 
Πληροφορική/ Προϊόντα 15 9,3% 
Γενικό Εµπόριο/ Χονδρικό εµπόριο 46 28,4% 
Κατασκευές 22 13,6% 
ΣΥΝΟΛΟ 162 100,0% 

    

       Πίνακας 7.3 Πλήθος επιχειρήσεων ανά βασική δραστηριότητα 

 
 Επίσης το ερωτηµατολόγιο αν και τέθηκε υπόψη των οικονοµικών διευθυντών ή των 

διευθυντών προµηθειών των επιχειρήσεων, δινόταν η δυνατότητα να απαντηθεί από 

οποιοδήποτε στέλεχος της επιχείρησης ήταν το πιο κατάλληλο, σύµφωνα µε την κρίση 

των αρχικών παραληπτών του. Βάσει της περιγραφής των τίτλων των ερωτώµενων στο 
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ερωτηµατολόγιο, έγινε κατηγοριοποίησή τους ανάλογα µε την διεύθυνση/ τµήµα στο 

οποίο ανήκουν. Από την κατηγοριοποίηση αυτή που παρουσιάζεται στον Πίνακα 7.4, 

συµπεραίνουµε ότι κατά πλειοψηφία (άνω του 50%), τα στελέχη που συµπλήρωσαν το 

ερωτηµατολόγιο, ανήκουν στην ανώτερη διοίκηση ή στην οικονοµική διεύθυνση.  

 
∆ιευθύνσεις/ Τµήµατα Πλήθος Ποσοστό 
∆ιεύθυνση Προµηθειών 13 8,3 
∆ιεύθυνση Πληροφορικής 22 14,0 
Εµπορική ∆ιεύθυνση 17 10,8 
∆ιοίκηση 42 26,8 
Οικονοµική ∆ιεύθυνση/ Λογιστήριο 44 28,0 
∆ιεύθυνση Ποιότητας 5 3,2 
∆ιεύθυνση Μάρκετινγκ 8 5,1 
∆ιεύθυνση Παραγωγής 6 3,8 
ΣΥΝΟΛΟ 157 100,0 

 

         Πίνακας 7.4 ∆ιευθύνσεις στις οποίες ανήκουν οι ερωτώµενοι 

 

Επίσης από τους ερωτώµενους οι 108 (68,8%) είναι διευθυντές/ προϊστάµενοι των 

αντίστοιχων διευθύνσεων ενώ οι 49 (31,2%) είναι στελέχη αυτών, κάτι που πιστοποιεί 

ότι πράγµατι στην έρευνα σε µεγάλο βαθµό καταγράφονται οι απόψεις της ανώτερης 

διοίκησης των επιχειρήσεων του δείγµατος, όπως άλλωστε αποτελούσε και τον βασικό 

στόχο. Επιπλέον σε 93 (54,7%) επιχειρήσεις υφίσταται Τµήµα Προµηθειών ενώ σε 77 

(45,3%) δεν υφίσταται κάτι που υποδεικνύει ότι ένα αρκετά µεγάλο τµήµα των 

επιχειρήσεων στις οποίες βασίστηκε η έρευνα είναι επιχειρήσεις στις οποίες θα 

µπορούσαν να εφαρµοστούν τεχνικές ∆ΠΣ για διεξαγωγή προµηθειών (υποθέτοντας ότι 

όπου υφίσταται τµήµα προµηθειών, η λειτουργία των προµηθειών έχει βαρύνουσα 

σηµασία για την επιχείρηση µε αποτέλεσµα τα στελέχη της επιχείρησης να διάκεινται 

περισσότερο θετικά σε καινοτόµες τεχνικές διεξαγωγής προµηθειών).    
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7.3 Μεταβλητές που σχετίζονται µε την Πληροφοριακή Υποδοµή και τα 
Πληροφοριακά Συστήµατα 
 
 Στην παράγραφο αυτή περιγράφονται οι µεταβλητές που αφορούν την 

Πληροφοριακή Υποδοµή και τα Πληροφοριακά Συστήµατα µε µέτρα κεντρικής τάσης και 

διασποράς όπως ο Μέσος, η Επικρατούσα Τιµή, η Τυπική Απόκλιση, και το Πλήθος, 

καθώς και µέτρα όπως η Λοξότητα (skewness)51 και η Κύρτωση (kurtosis), που 

συνολικά παρέχουν την δυνατότητα µελέτης του τρόπου συµπεριφοράς µιας 

µεταβλητής µε αντιπροσωπευτικό τρόπο (Αγιακλόγλου & Οικονόµου 2002, σ. 33, 

Norusis 2005, σ. 116, Diamantopoulos & Schlegelmilch 1997, σ.92). 

  

7.3.1 Μεταβλητές που σχετίζονται µε χαρακτηριστικά των δικτύων υπολογιστών  

 Οι µεταβλητές του Πίνακα 7.5 περιγράφουν την κατάσταση των δικτύων 

υπολογιστών στις επιχειρήσεις που συµµετείχαν στην έρευνα. Οι πέντε πρώτες 

αφορούν την διασυνδεσιµότητα των δικτύων δηλαδή τον βαθµό στον οποίο τα δίκτυα 

παρέχουν την δυνατότητα σε εργαζόµενους, επιµέρους τµήµατα και στην διοίκηση της 

επιχείρησης να επικοινωνήσουν µεταξύ τους. Παρατηρούµε ότι ο µέσος όλων αυτών 

είναι υψηλός (άνω του 4) και η επικρατούσα τιµή 5, κάτι που υποδεικνύει ότι πράγµατι 

οι επιχειρήσεις έχουν έναν ικανοποιητικό βαθµό δικτύωσης και η διείσδυση της 

πληροφορικής είναι αρκετά υψηλή, µε δεδοµένο ότι η ύπαρξη δικτύων αποτελεί µία από 

τις πλέον σηµαντικές συνιστώσες της πληροφοριακής υποδοµής (όπως αναφέρθηκε 

στην παράγραφο 5.4.1). Οι τρεις τελευταίες µεταβλητές του Πίνακα 7.5 περιγράφουν 

την ευελιξία των δικτύων και παρατηρούµε ότι ο µέσος και των τριών, αν και είναι 

υψηλός, είναι λίγο µικρότερος από τον µέσο των µεταβλητών που εξέφραζαν την 

διασυνδεσιµότητα των δικτύων, ενώ η επικρατούσα τιµή είναι 4. Αυτό θα µπορούσε να 
                                                 
51 Λοξότητα: Αντανακλά την συµµετρία ή την έλλειψη αυτής σε µία κατανοµή, Κύρτωση: Περιγράφει το 
πόσο επίπεδη (flatness/peakedness) είναι η κατανοµή. Σε µία κατανοµή που είναι συµµετρική και 
µεσαίας κύρτωσης (mesokurtic) – όπως στην κανονική κατανοµή – οι τιµές της κύρτωσης ή της 
λοξότητας είναι κοντά στο 0 (Diamantopoulos & Schlegelmilch 1997, σ.105). 
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ερµηνευθεί ως σχετική αδυναµία των δικτύων να ενσωµατώσουν µελλοντικές 

εφαρµογές και να ανταποκριθούν άµεσα στο δυναµικό επιχειρησιακό περιβάλλον. 

Ωστόσο πρέπει να επισηµανθεί ότι καθώς η πλειοψηφία των στελεχών που απάντησε 

σε αυτή την ερώτηση δεν είναι γνώστες των τεχνολογιών υλοποίησης των δικτύων των 

επιχειρήσεων και καθώς η συγκεκριµένη ερώτηση απαιτεί τεχνική γνώση, η διαφορά 

αυτή στις µέσες τιµές µεταξύ των δύο οµάδων µεταβλητών ενδεχοµένως να 

αντικατοπτρίζει αυτή την έλλειψη εξειδικευµένης γνώσης.  

* Οι τιµές των µεταβλητών κυµαίνονται από 1 - ∆ιαφωνώ Απόλυτα έως 5 - Συµφωνώ Απόλυτα  

Πίνακας 7.5 Μεταβλητές που αφορούν την διασυνδεσιµότητα και ευελιξία των δικτύων  

                                                 
52 Στην επιλογή ∆Γ (∆εν Γνωρίζω) αναφέρεται το πλήθος των ερωτώµενων που επέλεξαν την επιλογή 
αυτή στο ερωτηµατολόγιο, ενώ στην επιλογή ∆Α (∆εν Απαντώ) αναφέρεται το πλήθος των ερωτώµενων 
που δεν απάντησαν στην ερώτηση. 

Ερωτήσεις (Μεταβλητές)* Μέσος Επικρα-
τούσα 
Τιµή 

Τυπική 
Απόκλιση 

Λοξότητα 
(Τυπικό 
Σφάλµα 

Λοξότητας) 

Κύρτωση 
(Τυπικό 
Σφάλµα 

Κύρτωσης) 

Πλήθος 
(∆Γ/∆Α)

52 

Προσπέλαση ∆εδοµένων από 
Εργαζόµενους, για τα οποία είναι 
εξουσιοδοτηµένοι, µέσω ∆ικτύων 

Υπολογιστών 

 
4,14 

 
5 

 
0,968 

 
-1,132 

 (0,187) 

 
0,742 

(0,373) 
 

 
168 
(1/1) 

Ανταλλαγή ιδεών κι εγγράφων µέσω 
∆ικτύων Υπολογιστών 

4,21 5 0,978 -1,345 
(0,186) 

1,366 
(0,370) 

170 
(0/0) 

Κοινή χρήση δεδοµένων και 
εφαρµογών µεταξύ τµηµάτων της 

επιχείρησης, µέσω ∆ικτύων 
Υπολογιστών 

4,33 5 0,800 -1,087 
(0,187) 

0,676 
(0,373) 

168 
(2/0) 

Προσπέλαση Πληροφοριών που 
αφορούν την επιχείρηση από τα 

στελέχη της ανώτερης διοίκησης, µέσω 
των Η/Υ που διαθέτουν 

4,35 5 0,879 -1,535 
(0,186) 

2,329 
(0,370) 

170 
(0/0) 

∆ιανοµή Επιχειρησιακών Πληροφοριών 
από τη διοίκηση εντός της επιχείρησης 

µέσω ∆ικτύων Υπολογιστών 

4,05 5 1,054 -0,955 
(0,186) 

0,073 
(0,370) 

170 
(0/0) 

Σχεδιασµός ∆ικτύων Υπολογιστών 
προκειµένου να προσαρµόζονται στις 

απαιτήσεις των µελλοντικών 
εφαρµογών της επιχείρησης 

3,88 4 0,934 -0,430 
(0,187) 

-0,703 
(0,373) 

168 
(2/0) 

Τα πρότυπα (standards) που αφορούν 
τα σύγχρονα ∆ίκτυα Υπολογιστών 

έχουν υλοποιηθεί ώστε να 
εγκατασταθούν πιο αποτελεσµατικά τα 
µελλοντικά Πληροφοριακά Συστήµατα 

3,81 4 0,957 -0,551 
(0,195) 

-0,168 
(0,389) 

154 
(16/0) 

Στην επιχείρηση υφίσταται ένα σύνολο 
διαδικασιών και πολιτικών που 

χρησιµοποιούνται για την διαχείριση 
των ∆ικτύων Υπολογιστών 

3,67 4 0,939 -0,404 
(0,189) 

-0,485 
(0,376) 

165 
(4/1) 



 
 

143 

Είναι πιθανό, λοιπόν, τα δίκτυα των επιχειρήσεων να ενσωµατώνουν αυτά τα 

χαρακτηριστικά που να τα καθιστούν ευέλικτα, αλλά να µην το γνωρίζουν τα στελέχη 

που συµπλήρωσαν τα ερωτηµατολόγια. 

 

7.3.2 Μεταβλητές που σχετίζονται µε την Ολοκλήρωση των ∆εδοµένων 

 Για την εξέταση του βαθµού ολοκλήρωσης των δεδοµένων των πληροφοριακών 

συστηµάτων των επιχειρήσεων χρησιµοποιήθηκαν οι ερωτήσεις που εµφανίζονται στον 

Πίνακα 7.6. Κατά την διαδικασία κωδικοποίησης των τεσσάρων πρώτων ερωτήσεων53 

(µεταβλητών) ο αριθµός 5 τέθηκε στο διαφωνώ απόλυτα, ο αριθµός 4 στο διαφωνώ, ο 

αριθµός 3 στην επιλογή ούτε διαφωνώ ούτε συµφωνώ, ο αριθµός 2 στην επιλογή 

συµφωνώ ενώ ο αριθµός 1 στο συµφωνώ απόλυτα για τον λόγο ότι η διατύπωση των 

ερωτήσεων αυτών είχε νόηµα αρνητικό σχετικά µε τον βαθµό ολοκλήρωσης των 

δεδοµένων. Συνεπώς τα αποτελέσµατα, όπως αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.6, 

βάσει της µέσης και της επικρατούσας τιµής των µεταβλητών δεν ήταν ιδιαίτερα 

ικανοποιητικά για τα δεδοµένα των ΠΣ των επιχειρήσεων. Τα ίδια δεδοµένα 

παρουσιάζεται να έχουν αποθηκευτεί σε διαφορετικά αρχεία στα πλαίσια διαφόρων 

εφαρµογών, µε αποτέλεσµα να έχουµε σχετικό πλεονασµό και ενδεχόµενα λάθη κατά 

την ενηµέρωσή τους. Αυτό ενδεχοµένως να οφείλεται σε αναβαθµίσεις των ΠΣ που 

έγιναν σε διάφορα χρονικά σηµεία κατά το παρελθόν µε αποτέλεσµα να υφίστανται 

αυτά τα «κενά». Ωστόσο ένα τέτοιο πρόβληµα πέραν του ότι δυσχεραίνει την 

επιχειρησιακή λειτουργία καθώς εµποδίζει την επικοινωνία ανάµεσα σε τµήµατα των 

επιχειρήσεων, καθιστά πιο δύσκολη και την ολοκλήρωση (integration) των 

Πληροφοριακών Συστηµάτων όπως και την επικοινωνία µε τεχνικές ∆ΠΣ. 

                                                 
53 Κατά την διαδικασία κωδικοποίησης των δεδοµένων, προκειµένου να αποφευχθούν λάθη κατά την 
είσοδό τους στο SPSS, οι µεταβλητές του Πίνακα κωδικοποιήθηκαν όπως και των άλλων Πινάκων και 
στην συνέχεια έγινε Reverse Coding.  
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* Οι τιµές των µεταβλητών κυµαίνονται από 1 - Συµφωνώ Απόλυτα έως 5 - ∆ιαφωνώ Απόλυτα  
** Οι τιµές της συγκεκριµένης µεταβλητής κωδικοποιήθηκαν από 1 - ∆ιαφωνώ Απόλυτα έως 5 - Συµφωνώ 
Απόλυτα  
 

Πίνακας 7.6 Μεταβλητές που αφορούν την ολοκλήρωση των δεδοµένων  

 

 Επίσης εφόσον προκαλούνται λάθη κατά την ενηµέρωση των δεδοµένων θα 

µπορούσε το πρόβληµα της έλλειψης ολοκλήρωσης των δεδοµένων να θεωρηθεί ότι 

αποτελεί και µία από τις αιτίες για την µείωση της εµπιστοσύνης των εργαζοµένων στα 

ΠΣ της επιχείρησης. 

 

7.3.3 Μεταβλητές που σχετίζονται µε την Ασφάλεια και µε γενικά χαρακτηριστικά 
των Πληροφοριακών Συστηµάτων  
 

 Οι µεταβλητές που αφορούν την Ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΠΣ) 

έχουν όλες υψηλή µέση τιµή, ωστόσο όχι πολύ µεγάλη. Ιδιαίτερα η ύπαρξη µέτρων 

ανίχνευσης των απειλών ή των προβληµάτων που σχετίζονται µε την παραβίαση της 

ασφάλειας και η ύπαρξη µέτρων που στοχεύουν στον εντοπισµό και εµφάνιση 

παραβιάσεων την στιγµή που συµβαίνουν εµφανίζεται ότι είναι ελλιπής στις 

Ερωτήσεις (Μεταβλητές) Μέσος Επικρα-
τούσα  
Τιµή 

Τυπική 
Απόκλιση 

Λοξότητα 
(Τυπικό 
Σφάλµα 

Λοξότητας) 

Κύρτωση 
(Τυπικό 
Σφάλµα 

Κύρτωσης) 

Πλήθος 
(∆Γ/∆Α) 

Η ίδια πληροφορία είναι 
αποθηκευµένη σε περισσότερα από 

ένα αρχεία* 

2,46 2 1,096 0,642 
(0,188) 

-0,490 
(0,374) 

167 
(3/0) 

Η ίδια πληροφορία αποθηκεύεται σε 
διαφορετικά συστήµατα για 
διαφορετικές εφαρµογές* 

2,71 2 1,104 0,319 
(0,188) 

-0,818 
(0,374) 

167 
(3/0) 

Υπάρχουν προβλήµατα στα 
δεδοµένα επειδή διακριτά 

αντίγραφά τους, ενηµερώνονται σε 
διαφορετικούς χρόνους* 

3,40 4 1,066 -0,356 
(0,190) 

-0,816 
(0,377) 

164 
(6/0) 

Οι απαιτήσεις αποθήκευσης 
δεδοµένων θα µπορούσαν να 
µειωθούν αφαιρώντας την 

πολλαπλή αποθήκευση δεδοµένων 
σε διαφορετικές εφαρµογές* 

2,56 2 1,091 0,369 
(0,195) 

-0,806 
(0,389) 

154 
(16/0) 

Ο ορισµός συγκεκριµένων βασικών 
δεδοµένων  (π.χ. πελάτης, αριθµός 
παραγγελίας, κωδικός προµηθευτή) 
είναι µοναδικός και τυποποιηµένος 

σε όλα τα υποσυστήµατα των 
Πληροφ. Συστηµάτων** 

4,40 5 0,738 -1,354 
(0,188) 

2,021 
(0,375) 

166 
(4/0) 
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επιχειρήσεις που ερευνώνται. Αντίστοιχα, µη υψηλή είναι η τιµή της µεταβλητής που 

αφορά την ύπαρξη πολιτικής ασφάλειας κάτι που ενισχύει την άποψη ότι πράγµατι η 

ασφάλεια των ΠΣ δεν προγραµµατίζεται στον βαθµό που πρέπει. Ωστόσο η ύπαρξη 

µέτρων που στοχεύουν στον περιορισµό των συνεπειών εµφάνισης (π.χ. λήψη backup) 

έχει υψηλότερη µέση τιµή. Από τα προαναφερθέντα το γενικότερο συµπέρασµα θα 

µπορούσε να είναι ότι ενώ φαίνεται να αναγνωρίζουν τα στελέχη των επιχειρήσεων την 

σηµασία της αποφυγής προβληµάτων που σχετίζονται µε την έλλειψη Ασφάλειας στα 

ΠΣ και ότι ενώ τα ΠΣ των οργανισµών  διαθέτουν τις βασικές προδιαγραφές ασφάλειας 

ωστόσο οι προδιαγραφές αυτές δεν είναι πλήρεις, µε αποτέλεσµα η Ασφάλεια των ΠΣ 

να µην υφίσταται σε βαθµό που θα κρινόταν επαρκής.  

 

* Οι τιµές των µεταβλητών κυµαίνονται από 1 - ∆ιαφωνώ Απόλυτα έως 5 - Συµφωνώ Απόλυτα  

Πίνακας 7.7 Μεταβλητές που αφορούν την Ασφάλεια των ΠΣ 

 

Ερωτήσεις (Μεταβλητές)* Μέσος Επικρα-
τούσα  
Τιµή 

Τυπική 
Απόκλιση 

Λοξότητα 
(Τυπικό 
Σφάλµα 

Λοξότητας) 

Κύρτωση 
(Τυπικό 
Σφάλµα 

Κύρτωσης) 

Πλήθος 
(∆Γ/∆Α) 

 
 

Ύπαρξη πολιτικής ασφάλειας 
(περιγραφή του συνόλου των 
µεθόδων και διαδικασιών που 

καθορίζουν τα µέτρα ασφάλειας των 
Πληροφοριακών Συστηµάτων) 

3,67 4 0,965 -0,544 
(0,192) 

-0,292 
(0,383) 

159 
(11/0) 

Ύπαρξη επαρκών προληπτικών 
µέτρων (µέτρων που να περιορίζουν 

την προσπέλαση στα 
Πληροφοριακά Συστήµατα, έτσι 

ώστε αυτή να γίνεται µόνο από τους 
εξουσιοδοτηµένους χρήστες) 

3,89 4 0,954 -0,704 
(0,187) 

-0,148 
(0,373) 

168 
(2/0) 

Ύπαρξη επαρκών µέτρων που 
στοχεύουν στον εντοπισµό και 
εµφάνιση παραβιάσεων στα 
Πληροφοριακά Συστήµατα την 

στιγµή που συµβαίνουν 

3,31 4 1,156 -0,254 
(0,193) 

-0,931 
(0,384) 

158 
(12/0) 

Ύπαρξη επαρκών ελέγχων βάσει 
των οποίων διαπιστώνεται ότι µία 

παραβίαση έχει ήδη συµβεί 

3,22 4 1,131 -0,139 
(0,193) 

-0,925 
(0,384) 

158 
(11/1) 

Ύπαρξη επαρκών µέτρων που 
στοχεύουν στον περιορισµό των 

συνεπειών εµφάνισης παραβιάσεων 
(π.χ. λήψη backup, σχέδιο συνέχειας 
και αποκατάστασης λειτουργίας 
µετά από δυσλειτουργία κτλ) 

4,05 4 0,907 -0,935 
(0,188) 

0,517 
(0,375) 

166 
(4/0) 
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 Στον Πίνακα 7.8 παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν γενικά χαρακτηριστικά των 

Πληροφοριακών Συστηµάτων των οργανισµών που συµµετείχαν στην έρευνα. 

Παρατηρούµε ότι οι επιχειρήσεις ουσιαστικά δεν χρησιµοποιούν µέτρα αξιολόγησης 

επενδύσεων για την αξιολόγηση των ΠΣ, κάτι που θα µπορούσε να ερµηνευθεί ως 

έλλειψη αναγνώρισης-αντίληψης των ΠΣ ως επενδύσεων. Ωστόσο οι περισσότερες 

επιχειρήσεις εµφανίζονται, βάσει των απόψεων των στελεχών τους, να έχουν ανάγκη 

περαιτέρω επενδύσεων σε τεχνολογίες ΠΣ.  

* Οι τιµές των µεταβλητών κυµαίνονται από 1 - ∆ιαφωνώ Απόλυτα έως 5 - Συµφωνώ Απόλυτα  

Πίνακας 7.8 Μεταβλητές που αφορούν χαρακτηριστικά των ΠΣ  

Ερωτήσεις (Μεταβλητές)* Μέσος Επικρα-
τούσα  
Τιµή 

Τυπική 
Απόκλιση 

Λοξότητα 
(Τυπικό 
Σφάλµα 

Λοξότητας) 

Κύρτωση 
(Τυπικό 
Σφάλµα 

Κύρτωσης) 

Πλήθος 
(∆Γ/∆Α) 

 
 

Αξιολόγηση Πληροφοριακών 
Συστηµάτων µε µέτρα 

αξιολόγησης επενδύσεων (π.χ. 
Return on Investment–ROI) 

2,55 2 1,108 0,386 
(0,201) 

-0,724 
(0,399) 

146 
(24/0) 

Ικανοποίηση τελικών χρηστών 
των Πληροφοριακών 

Συστηµάτων από την χρήση των 
Συστηµάτων αυτών για την 

εκτέλεση των επιχειρησιακών 
διεργασιών 

3,31 3 0,833 -0,132 
(0,187) 

-0,175 
(0,373) 

168 
(2/0) 

Λειτουργία των Πληροφοριακών 
Συστηµάτων µε τρόπο ώστε οι 
εφαρµογές (Λογισµικό) των 
επιµέρους τµηµάτων και 

επιχειρησιακών λειτουργιών να 
εµφανίζονται ως µία ενιαία 

εφαρµογή 

3,64 4 1,012 -0,628 
(0,189) 

-0,215 
(0,376) 

165 
(4/1) 

Οι εφαρµογές (Λογισµικό) 
διασφαλίζουν την απρόσκοπτη 
µεταφορά πληροφοριών κι 
επιχειρησιακών δεδοµένων 

εντός της επιχείρησης 

3,96 4 0,799 -0,867 
(0,189) 

1,160 
(0,376) 

165 
(5/0) 

Θεώρηση Πληροφορικής και 
∆ικτύων Υπολογιστών ως 

απαραίτητων εργαλείων για την 
επιχείρηση 

4,68 5 0,549 -1,745 
(0,186) 

3,338 
(0,370) 

170 

Βαθµός Επενδύσεων σε 
τεχνολογίες Πληροφορικής και 

∆ικτύων Υπολογιστών 
επιχειρήσεων του κλάδου 

3,42 4 0,861 -0,248 
(0,186) 

-0,482 
(0,370) 

170 

Έλλειψη ανάγκης περαιτέρω 
επενδύσεων σε τεχνολογίες 
Πληροφοριακών Συστηµάτων 

2,30 2 0,835 0,513 
(0,187) 

0,120 
(0,371) 

169 
(1/0) 
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 Επιπλέον µεταβλητές που σχετίζονται µε την ολοκλήρωση δεδοµένων, εφαρµογών 

και συστηµάτων εµφανίζονται να έχουν αρκετά υψηλή τιµή, κάτι που έρχεται σε 

συµφωνία µε τις τιµές των προηγούµενων µεταβλητών που αφορούσαν την 

Πληροφοριακή Υποδοµή και την κατάσταση των Πληροφοριακών Συστηµάτων των 

οργανισµών. 

 

7.4 Μεταβλητές σχετικές µε την αντίληψη για τα αποτελέσµατα της χρήσης ∆ΠΣ  

 Οι µεταβλητές που αφορούν τα πλεονεκτήµατα της χρήσης των τεχνικών ∆ΠΣ (πιο 

συγκεκριµένα την αντίληψη των στελεχών για τα πλεονεκτήµατα αυτά) παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 7.9. Παρατηρούµε ότι τα πλεονεκτήµατα βαθµολογούνται αρκετά ψηλά 

στην κλίµακα 1 έως 5 (βάσει της µέσης τιµής τους).  

* Οι τιµές των µεταβλητών κυµαίνονται από 1 - ∆ιαφωνώ Απόλυτα έως 5 - Συµφωνώ Απόλυτα  

Πίνακας 7.9 Πλεονεκτήµατα χρήσης τεχνικών ∆ΠΣ  

  

Ερωτήσεις (Μεταβλητές)* Μέσος Επικρα- 
τούσα  
Τιµή 

Τυπική 
Απόκλιση 

Λοξότητα 
(Τυπικό 
Σφάλµα 

Λοξότητας) 

Κύρτωση 
(Τυπικό 
Σφάλµα 

Κύρτωσης) 

Πλήθος 
 
 
 

Μείωση κόστους αγοράς πρώτων 
υλών ή προϊόντων 

3,55 
 

4 0,904 -0,598 
(0,186) 

0,034 
(0,370) 

170 

Επίτευξη χαµηλότερου κόστους 
συναλλαγής και χαµηλότερων 

αµοιβών σχετικά µε τις προµήθειες 

3,73 4 0,790 -0,642 
(0,186) 

0,552 
(0,370) 

170 

Πληρωµή στην πραγµατική τιµή 
αγοράς του προϊόντος 

3,24 3 0,771 0,036 
(0,186) 

0,294 
(0,370) 

170 

Βελτίωση διαφάνειας κατά την 
διαδικασία τιµολόγησης 

3,65 4 0,727 -0,579 
(0,187) 

0,711 
(0,373) 

168 

Βελτίωση δυνατότητας αναζήτησης 
πληροφοριών σχετικών µε τη 
διαθεσιµότητα των προϊόντων 

4,09 4 0,706 -0,847 
(0,187) 

2,083 
(0,371) 

169 

Μείωση του χρόνου µεταξύ 
παραγγελίας και παράδοσης 

προϊόντων 

3,85 4 0,904 -0,828 
(0,187) 

0,740 
(0,371) 

169 

Αποτελεσµατικότερη µεταφορά των 
προϊόντων ή πρώτων υλών που 

αγοράζονται 

3,10 3 0,836 0,118 
(0,187) 

-0,026 
(0,371) 

169 

Βελτίωση διαχείρισης αποθεµάτων 
 

3,81 4 0,809 -0,784 
(0,186) 

1,096 
(0,370) 

170 

Βελτίωση συνεργασίας µε τους 
προµηθευτές κατά τον σχεδιασµό 

και δηµιουργία προϊόντος 

3,42 3 0,797 -0,401 
(0,186) 

0,473 
(0,370) 

170 
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Την πιο υψηλή βαθµολογία καταλαµβάνει η δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών 

σχετικών µε την διαθεσιµότητα των προϊόντων, µία δυνατότητα που παρέχεται 

αυξηµένη µέσω των τεχνικών ∆ΠΣ και ιδιαίτερα της τεχνικής των Ηλεκτρονικών 

Αγορών. Από τις µεταβλητές που αφορούν το κόστος παρατηρούµε ότι ιδιαίτερα υψηλή 

είναι η µέση τιµή αυτής που αφορά την µείωση του κόστους συναλλαγής και του 

κόστους των αµοιβών των προµηθειών. Ωστόσο κάποιοι προβληµατισµοί φαίνεται να 

υφίστανται για το προσδοκώµενο πλεονέκτηµα που αφορά την µεταφορά των 

προϊόντων όταν η αγοραπωλησία τους γίνεται µε ηλεκτρονικά µέσα, καθώς τόσο η µέση  

όσο και η επικρατούσα τιµή εµφανίζονται σχετικά χαµηλές. 

* Οι τιµές των µεταβλητών κυµαίνονται από 1 - ∆ιαφωνώ Απόλυτα έως 5 - Συµφωνώ Απόλυτα  

Πίνακας 7.10 Μειονεκτήµατα χρήσης τεχνικών ∆ΠΣ  

Ερωτήσεις (Μεταβλητές)* Μέσος Επικρα- 
τούσα  
Τιµή 

Τυπική 
Απόκλιση 

Λοξότητα 
(Τυπικό 
Σφάλµα 

Λοξότητας) 

Κύρτωση 
(Τυπικό 
Σφάλµα 

Κύρτωσης) 

Πλήθος 
 
 
 

Υψηλό κόστος εγκατάστασης 
των τεχνικών 

3,50 4 0,825 -0,590 
(0,187) 

-0,184 
(0,371) 

169 

Υψηλό κόστος αναπροσαρµογής των 
επιχειρησιακών διεργασιών 

3,66 4 0,815 -0,757 
(0,186) 

0,701 
(0,370) 

170 

Υψηλό κόστος ολοκλήρωσης µε τα 
υπάρχοντα Πληροφοριακά Συστήµατα 

3,62 4 0,800 -0,742 
(0,186) 

0,681 
(0,370) 

170 

∆υσκολία ολοκλήρωσης µε τα 
υπάρχοντα Πληροφοριακά Συστήµατα 

3,53 4 0,898 -0,411 
(0,186) 

-0,014 
(0,370) 

170 

Υψηλός χρόνος ολοκλήρωσης µε τα 
υπάρχοντα Πληροφοριακά Συστήµατα 

3,34 3 0,877 -0,232 
(0,186) 

-0,208 
(0,370) 

170 

Αβεβαιότητα που σχετίζεται µε την 
εξακρίβωση της πραγµατικής 
ταυτότητας των προµηθευτών 

3,20 3 0,927 0,042 
(0,186) 

-0,525 
(0,370) 

170 

Αβεβαιότητα που σχετίζεται µε την 
ασφάλεια και ακεραιότητα των 

συναλλαγών 

3,38 3 0,917 -0,090 
(0,186) 

-0,486 
(0,370) 

170 

Αβεβαιότητα που σχετίζεται µε την 
πιθανή απώλεια εµπιστευτικών και 

ιδιωτικών πληροφοριών 

3,47 4 0,949 -0,229 
(0,186) 

-0,753 
(0,370) 

170 

Αβεβαιότητα που σχετίζεται µε την 
δυνατότητα επίλυσης των 

προβληµάτων που συνήθως 
παρουσιάζονται κατά την διαδικασία 

προµηθειών 

3,39 4 0,886 -0,398 
(0,186) 

-0,463 
(0,370) 

170 

Αβεβαιότητα που σχετίζεται µε την 
επικύρωση των όρων και συνθηκών 

του συµβολαίου 

3,29 3 2,477 10,361 
(0,187) 

124,668 
(0,371) 

169 

Αδυναµία διεξαγωγής ηλεκτρονικών 
προµηθειών λόγω ιδιαιτεροτήτων τους 

3,40 4 1,034 -0,284 
(0,187) 

-0,500 
(0,373) 

168 
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 Σε ότι αφορά την αντίληψη για τα µειονεκτήµατα χρήσης των τεχνικών ∆ΠΣ 

παρατηρούµε (στον Πίνακα 7.10) ότι οι µέσες τιµές τους είναι σχετικά υψηλές (µεταξύ 

3,2 και 3,66). Σχετικά µεγαλύτερη βαρύτητα δίνουν οι ερωτώµενοι σε µειονεκτήµατα 

που σχετίζονται µε το κόστος και την δυσκολία ολοκλήρωσης και σχετικά µικρότερη σε 

µειονεκτήµατα που σχετίζονται µε την έλλειψη ασφάλειας κατά τις συναλλαγές µε 

ηλεκτρονικά µέσα.  Επίσης σχετικά υψηλή είναι η τιµή της µεταβλητής που αφορά την 

έλλειψη δυνατότητας χρήσης των τεχνικών ∆ΠΣ λόγω ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας 

προµηθειών των επιχειρήσεων, το οποίο σηµαίνει ότι πράγµατι πολλές επιχειρήσεις 

που συµµετείχαν στην έρευνα, βάσει των εκτιµήσεων των στελεχών τους, δεν µπορούν 

να εφαρµόσουν τις τεχνικές ∆ΠΣ. 

 

7.5 Πληροφοριακά Συστήµατα, επιχειρησιακοί στόχοι, στρατηγική επιχειρήσεων  
 
7.5.1 Χρήση Πληροφοριακών Συστηµάτων για επίτευξη επιχειρησιακών στόχων 

 Οι µεταβλητές που παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.11 αφορούν την συνεισφορά των 

ΠΣ στην επίτευξη επιχειρησιακών στόχων, ή αλλιώς την χρήση των ΠΣ για την επίτευξη 

των στόχων αυτών. Οι µέσες τιµές είναι αρκετά υψηλές µε αποτέλεσµα να µπορούµε να 

συµπεράνουµε ότι πράγµατι τα ΠΣ στις επιχειρήσεις αξιολογούνται ως σηµαντικά για 

την επίτευξη συγκεκριµένων επιχειρησιακών στόχων.  

 Ιδιαίτερα υψηλή είναι η χρήση των ΠΣ για την παροχή καλής εξυπηρέτησης στους 

πελάτες πιθανότατα µε χρήση συστηµάτων Customer Relationship Management (CRM) 

ή συστηµάτων µηχανογράφησης που επιτρέπουν την γρήγορη αναζήτηση 

πληροφοριών σχετικών µε προϊόντα και υπηρεσίες. Η χρήση ΠΣ για την βελτίωση της 

ποιότητας των προϊόντων και για την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της 

παραγωγικής διαδικασίας έχουν υψηλές µέσες τιµές κάτι που σηµαίνει ότι η χρήση των 
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ΠΣ στην ευρύτερη παραγωγική διαδικασία (προφανώς αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις 

βιοµηχανικές επιχειρήσεις) είναι σηµαντική.       

 

* Οι τιµές των µεταβλητών κυµαίνονται από 1 - ∆ιαφωνώ Απόλυτα έως 5 - Συµφωνώ Απόλυτα  

Πίνακας 7.11 Μεταβλητές που αφορούν την χρήση των ΠΣ για στρατηγικούς στόχους  

 
Ερωτήσεις (Μεταβλητές)* 

 
Μέσος 

 
Επικρα-
τούσα  
Τιµή 

 
Τυπική 

Απόκλιση 

Λοξότητα 
(Τυπικό 
Σφάλµα 

Λοξότητας) 

Κύρτωση 
(Τυπικό 
Σφάλµα 

Κύρτωσης) 

 
Πλήθος 

 
 

Συνεισφορά ΠΣ (Πληροφοριακών 
Συστηµάτων) στην µείωση κόστους 

3,98 4 0,694 -0,517 
(0,187) 

0,634 
(0,371) 

169 

Συνεισφορά ΠΣ στην εισαγωγή 
προϊόντων διαφορετικών από των 

ανταγωνιστών 

3,17 3 1,013 0,044 
(0,187) 

-0,730 
(0,373) 

168 

Συνεισφορά ΠΣ στην εισαγωγή πιο 
ποιοτικών προϊόντων 

3,26 3 0,960 -0,288 
(0,187) 

-0,231 
(0,373) 

168 

Συνεισφορά ΠΣ στην εισαγωγή 
νέων προϊόντων νωρίτερα από τους 

ανταγωνιστές 

3,30 3 0,950 -0,006 
(0,187) 

-0,329 
(0,371) 

169 

Συνεισφορά ΠΣ στην εισαγωγή 
µεγαλύτερου εύρους προϊόντων 

3,63 4 0,947 -0,441 
(0,188) 

-0,525 
(0,374) 

167 

Συνεισφορά ΠΣ στην βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας της 
παραγωγικής διαδικασίας 

4,02 4 0,831 -1,072 
(0,188) 

1,419 
(0,375) 

166 

Συνεισφορά ΠΣ στην παροχή 
καλύτερης εξυπηρέτησης στους 

πελάτες 

4,32 4 0,633 -0,822 
(0,188) 

1,635 
(0,374) 

167 

Συνεισφορά ΠΣ στην επιτυχηµένη 
διεξαγωγή της διαφήµισης των 

προϊόντων 

3,35 3 0,984 -0,171 
(0,188) 

-0,389 
(0,375) 

166 

Συνεισφορά ΠΣ στην εύρεση 
καινούργιων αγορών για τα 

προϊόντα 

3,50 3 0,964 -0,052 
(0,187) 

-0,776 
(0,371) 

169 
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7.5.2 Στρατηγικοί στόχοι επιχειρήσεων 
 
 Στον Πίνακα 7.12 παρουσιάζονται οι µεταβλητές που αφορούν τον βαθµό στον 

οποίο οι επιχειρήσεις ακολούθησαν τις συγκεκριµένες στρατηγικές (που εκφράζουν οι 

µεταβλητές) την τελευταία διετία.  

* Οι τιµές των µεταβλητών κυµαίνονται από 1 - ∆ιαφωνώ Απόλυτα έως 5 - Συµφωνώ Απόλυτα  

Πίνακας 7.12  Μεταβλητές που αφορούν την Στρατηγική της Επιχείρησης  

 

 Βάσει της µέσης τιµής των µεταβλητών, παρατηρούµε ότι οι επιχειρήσεις 

ακολούθησαν σε µεγάλο βαθµό στρατηγική παροχής καλής εξυπηρέτησης στους 

πελάτες, ενώ στις στρατηγικές τους επιδιώξεις περιλαµβάνεται σε µεγάλο βαθµό η 

συνεχής βελτίωση των προϊόντων και κατ’ επέκταση η βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητάς τους. Μικρότερη είναι η µέση τιµή της µεταβλητής προώθηση 

προϊόντων σε χαµηλές τιµές (συνεπώς η στρατηγική ηγεσίας κόστους δεν φαίνεται να 

ακολουθείται από τις επιχειρήσεις που συµµετείχαν στην έρευνα). 

 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΑ ∆ΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 

ΧΡΟΝΙΑ: 

 
Μέσος 

 
Επικρα-
τούσα  
Τιµή 

 
Τυπική 

Απόκλιση 

Λοξότητα 
(Τυπικό 
Σφάλµα 

Λοξότητας) 

Κύρτωση 
(Τυπικό 
Σφάλµα 

Κύρτωσης) 

 
Πλήθος 

 
 

Προώθηση Προϊόντων σε όσο το 
δυνατό χαµηλότερες τιµές* 

3,41 4 0,999 -0,368 
(0,189) 

-0,461 
(0,376) 

165 

Εισαγωγή Προϊόντων 
διαφορετικών από των 

ανταγωνιστών* 

3,79 4 0,808 -0,801 
(0,189) 

1,136 
(0,376) 

165 

Συνεχής βελτίωση της ποιότητας 
των Προϊόντων* 

4,15 4 0,733 -0,799 
(0,188) 

1,435 
(0,374) 

167 

Εισαγωγή νέων Προϊόντων 
νωρίτερα από τους ανταγωνιστές* 

3,99 4 0,864 -0,801 
(0,190) 

0,514 
(0,378) 

163 

Εισαγωγή µεγάλου εύρους 
Προϊόντων* 

3,78 4 0,880 -0,376 
(0,190) 

-0,493 
(0,377) 

164 

Συνεχής βελτίωση 
αποτελεσµατικότητας 

παραγωγικής διαδικασίας* 

4,01 4 0,755 -0,619 
(0,188) 

0,432 
(0,375) 

166 

Παροχή καλής εξυπηρέτησης 
στους πελάτες* 

4,49 5 0,648 -1,175 
(0,188) 

1,423 
(0,374) 

167 

Αποτελεσµατική διαφήµιση των 
Προϊόντων* 

3,59 4 0,921 -0,433 
(0,190) 

-0,032 
(0,378) 

163 

Εύρεση νέων αγορών για τα 
Προϊόντα* 

3,90 4 0,823 -0,607 
(0,188) 

0,408 
(0,374) 

167 
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7.6 Προσαρµογή ΠΣ σε επιχειρησιακούς στόχους 

 Σε αυτή την παράγραφο ερευνάται η Προσαρµογή των ΠΣ µε τους επιχειρησιακούς 

στόχους κάνοντας χρήση τόσο της προσέγγισης συνταιριάσµατος (matching approach) 

όσο και της µετριαστικής προσέγγισης (moderating approach) όµοια µε τις έρευνες των 

(Cragg et al 2002, Chan et al 1998, Venkatraman 1989). Πιο συγκεκριµένα, µε βάση 

την προσέγγιση συνταιριάσµατος (matching approach), για κάθε «στρατηγική περιοχή», 

υπολογίσθηκε54 η απόλυτη διαφορά  ανάµεσα στην βαθµολόγηση για µία συγκεκριµένη 

στρατηγική της επιχείρησης (Πίνακας 7.12) και την βαθµολόγηση για την σχετιζόµενη 

(αντίστοιχη) στρατηγική χρήση των  Πληροφοριακών Συστηµάτων (Πίνακας 7.11)  και οι 

µεταβλητές που προέκυψαν κατ’ αυτόν τον τρόπο εµφανίζονται στον Πίνακα 7.13.  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Πίνακας 7.13 Μεταβλητές που αφορούν την Προσαρµογή των ΠΣ  
                                 σε επιχειρησιακούς στόχους (Matching Approach)   
 

 Με δεδοµένο ότι σε αυτήν την προσέγγιση της Προσαρµογής των ΠΣ στους 

επιχειρησιακούς στόχους, η χαµηλή µέση τιµή υποδεικνύει υψηλή Προσαρµογή 

                                                 
54 IT matching= |BS - ITS|, όπου BS (Business Strategy) είναι οι µεταβλητές του Πίνακα 7.12 ενώ ITS 
(Information Technology Strategy) είναι οι αντίστοιχες µεταβλητές του Πίνακα 7.11. 

Μεταβλητές που αφορούν 
Προσαρµογή χρήσης ΠΣ σε 
επιχειρησιακούς στόχους 

 
 

Μέσος 

 
Τυπική 

Απόκλιση 

Λοξότητα 
(Τυπικό 
Σφάλµα 

Λοξότητας) 

Κύρτωση 
(Τυπικό 
Σφάλµα 

Κύρτωσης) 
Μείωση κόστους 

,9207 ,90659 
,908 

(0,190) 
,642 

(0,377) 
Εισαγωγή διαφορετικών 
προϊόντων 1,0245 ,86746 

,757 
(0,190) 

,675 
(0,378) 

Εισαγωγή ποιοτικών 
προϊόντων 1,0061 1,00909 

1,033 
(0,189) 

,792 
(0,376) 

Εισαγωγή νέων προϊόντων 
,8642 ,83782 

,839 
(0,191) 

,581 
(0,379) 

Εισαγωγή µεγάλου εύρους 
προϊόντων ,7764 ,77440 

,656 
(0,191) 

-,280 
(0,380) 

Βελτίωση παραγωγικής 
διαδικασίας ,6481 ,72636 

,947 
(0,191) 

,571 
(0,379) 

Παροχή καλής εξυπηρέτησης 
,4573 ,57930 

,839 
(0,190) 

-,279 
(0,377) 

Αποτελεσµατική ∆ιαφήµιση 
,7862 ,70590 

,657 
(0,192) 

,408 
(0,383) 

Εύρεση νέων αγορών των 
προϊόντων ,8193 ,77295 

,643 
(0,188) 

-,106 
(0,375) 
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καταρχήν παρατηρούµε ότι γενικά οι µέσες τιµές είναι σχετικά χαµηλές µε αποτέλεσµα η 

Προσαρµογή να θεωρείται υψηλή. Ιδιαίτερα υψηλή παρατηρούµε ότι είναι η 

προσαρµογή στην στρατηγική περιοχή που αφορά την παροχή καλής εξυπηρέτησης 

στους πελάτες, την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και την εισαγωγή µεγάλου 

εύρους προϊόντων (προφανώς αφορά την διαχείριση πολλών ειδών προϊόντων που 

σαφώς διευκολύνεται από την χρήση ΠΣ). 

 Όσον αφορά την µετριαστική προσέγγιση πολλαπλασιάστηκαν55 οι τιµές των 

µεταβλητών που αφορούν τις στρατηγικές που ακολουθούν οι επιχειρήσεις µε τις 

αντίστοιχες τιµές των µεταβλητών που αφορούν την στρατηγική χρήση των 

Πληροφοριακών Συστηµάτων και οι µεταβλητές που προέκυψαν κατ’ αυτόν τον τρόπο 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.14.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Πίνακας 7.14 Μεταβλητές που αφορούν την Προσαρµογή των ΠΣ σε  
   επιχειρησιακούς στόχους (Moderating Approach)   
 

                                                 
55 IT moderating= BS * ITS, όπου BS (Business Strategy) είναι οι µεταβλητές του Πίνακα 7.12 ενώ ITS 
(Information Technology Strategy) είναι οι αντίστοιχες µεταβλητές του Πίνακα 7.11. 
 

Μεταβλητές που αφορούν 
Προσαρµογή χρήσης ΠΣ σε 
επιχειρησιακούς στόχους 

 
 

Μέσος 

 
Τυπική 

Απόκλιση 

Λοξότητα 
(Τυπικό 
Σφάλµα 

Λοξότητας) 

Κύρτωση 
(Τυπικό 
Σφάλµα 

Κύρτωσης) 
Μείωση κόστους 

13,6220 4,89933 
,138 

(0,190) 
-,214 

(0,377) 
Εισαγωγή διαφορετικών 
προϊόντων 12,0736 4,95231 

,434 
(0,190) 

-,017 
(0,378) 

Εισαγωγή ποιοτικών 
προϊόντων 13,5818 5,01470 

,281 
(0,189) 

-,072 
(0,376) 

Εισαγωγή νέων προϊόντων 
13,5741 5,45883 

,210 
(0,191) 

-,319 
(0,379) 

Εισαγωγή µεγάλου εύρους 
προϊόντων 13,9689 5,59958 

,305 
(0,191) 

-,672 
(0,380) 

Βελτίωση παραγωγικής 
διαδικασίας 16,3333 4,99441 

-,235 
(0,191) 

-,114 
(0,379) 

Παροχή καλής εξυπηρέτησης 
19,5549 4,48755 

-,528 
(0,190) 

,276 
(0,377) 

Αποτελεσµατική ∆ιαφήµιση 
12,4088 5,45663 

,276 
(0,192) 

-,222 
(0,383) 

Εύρεση νέων αγορών των 
προϊόντων 13,9398 5,46471 

,379 
(0,188) 

-,423 
(0,375) 
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 Στην µετριαστική (moderating) προσέγγιση µία υψηλή τελική βαθµολογία 

υποδεικνύει υψηλή Προσαρµογή των ΠΣ στον αντίστοιχο επιχειρησιακό στόχο. Και µε 

αυτή την προσέγγιση παρατηρούµε ότι ιδιαίτερα υψηλή είναι η Προσαρµογή των ΠΣ 

στην περιοχή που αφορά την παροχή καλής εξυπηρέτησης, την βελτίωση της 

παραγωγικής διαδικασίας, την εισαγωγή µεγάλου εύρους προϊόντων καθώς και νέων 

προϊόντων στην αγορά. 

 
7.7 Μεταβλητές σχετικές µε την λειτουργία των προµηθειών 

 Στον Πίνακα 7.15 παρουσιάζονται οι µεταβλητές που σχετίζονται µε τον ευρύτερο 

χώρο της λειτουργίας των προµηθειών των επιχειρήσεων. Η µελέτη των µεταβλητών 

αυτών παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, µε δεδοµένο ότι όπως αναφέρθηκε στο 

πέµπτο κεφάλαιο η χρήση των ∆ΠΣ στην παρούσα διατριβή αφορά τις προµήθειες 

προϊόντων ή πρώτων υλών των επιχειρήσεων. 

     

       * Οι τιµές των µεταβλητών κυµαίνονται από 1 – Πολύ Μικρός έως 5 – Πολύ Μεγάλος  
 

     Πίνακας 7.15  Μεταβλητές που αφορούν την λειτουργία προµηθειών  

 Ο αριθµός των διαφορετικών προµηθευόµενων προϊόντων είναι γενικά µεγάλος 

γεγονός που µπορεί να θεωρηθεί ότι ευνοεί την χρήση τεχνικών ∆ΠΣ για διεξαγωγή 

ηλεκτρονικών προµηθειών, καθώς η διαδικασία αυτοµατοποίησης των συναλλαγών 

σαφώς διευκολύνει τις προµήθειες. Ωστόσο ο βαθµός (συχνότητα) αλλαγής 

 
Ερωτήσεις (Μεταβλητές)* 

 
Μέσος 

Επικρα-
τούσα  
Τιµή 

 
Τυπική 

Απόκλιση 

Λοξότητα 
(Τυπικό 
Σφάλµα 

Λοξότητας) 

Κύρτωση 
(Τυπικό 
Σφάλµα 

Κύρτωσης) 

 
Πλήθος 

 

Ρυθµός Τεχνολογικής Εξέλιξης 
Προµηθευόµενων Προϊόντων 

3,13 3 0,998 -0,406 
(0,188) 

-0,366 
(0,375) 

166 

Αριθµός (πλήθος) διαφορετικών 
Προµηθευόµενων Προϊόντων  

3,73 4 0,941 
 

-0,579 
(0,188) 

0,080 
(0,374) 

167 

Αριθµός (πλήθος) βασικών 
προµηθευτών της επιχείρησης 

3,01 3 1 0,098 
(0,188) 

-0,588 
(0,375) 

166 

Αριθµός δυνητικών βασικών 
προµηθευτών της επιχείρησης 

2,85 3 0,982 -0,003 
(0,188) 

-0,646 
(0,375) 

166 

Βαθµός (συχνότητα) αλλαγής 
προµηθευτών 

2,08 2 0,972 0,866 
(0,188) 

0,721 
(0,374) 

167 

Βαθµός πολυπλοκότητας 
διαδικασιών προµήθειας 

2,61 2 1,019 0,207 
(0,188) 

-0,545 
(0,375) 

166 
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προµηθευτών δεν έχει υψηλή µέση και επικρατούσα τιµή, µε αποτέλεσµα πιθανότατα 

να µην ενθαρρύνεται η χρήση τεχνικών ∆ΠΣ όπως είναι οι Ηλεκτρονικές Αγορές. 

Επίσης η πολυπλοκότητα της διαδικασίας προµηθειών δεν εµφανίζεται να είναι µεγάλη, 

γεγονός που θεωρητικά δεν αποτελεί κίνητρο για χρήση ∆ΠΣ, δεδοµένου ότι δεν 

υφίσταται ιδιαίτερα έντονη η ανάγκη αυτοµατοποίησης. 
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7.8 Βαθµός Χρήσης ∆ΠΣ 
  
 Οι µεταβλητές που εµφανίζονται στον Πίνακα 7.16 χρησιµεύουν στην µέτρηση του 

βαθµού εξοικείωσης των στελεχών των οργανισµών µε τις συγκεκριµένες τεχνικές ∆ΠΣ. 

Παρατηρούµε ότι πιο εξοικειωµένοι (για την ακρίβεια τους είναι περισσότερο γνώριµες 

οι τεχνικές) είναι µε τις Ηλεκτρονικές Αγορές. Αυτό άλλωστε εξηγείται και από το 

γεγονός ότι οι Ηλεκτρονικές Αγορές είναι η τεχνική της οποίας η χρήση είναι η 

µεγαλύτερη από τις επιχειρήσεις στις οποίες διεξήχθη η έρευνα. Ωστόσο παρατηρούµε 

ότι γενικά στα στελέχη δεν είναι ιδιαίτερα γνώριµες οι τεχνικές (µέση τιµή και για τις τρεις 

τεχνικές είναι µικρότερη του 3) κάτι για το οποίο η ευθύνη βαραίνει και τους 

προµηθευτές των συγκεκριµένων τεχνικών (Robertson & Gatignon 1986, Gatignon & 

Robertson 1989). 

 

 * Οι τιµές των µεταβλητών είναι: 1 – Καθόλου, 2 – Λίγο, 3 – Πολύ, 4 – Πάρα Πολύ  
 ** Οι τιµές των µεταβλητών κυµαίνονται από 1 - ∆ιαφωνώ Απόλυτα έως 5 - Συµφωνώ Απόλυτα  

 Πίνακας 7.16  ∆ιαστάσεις της χρήσης τεχνικών ∆ΠΣ  

 Η µεταβλητή αντίληψη για την χρησιµότητα για την επιχείρηση των συγκεκριµένων 

τεχνικών, είναι σαφώς υψηλή, ενώ πιο υψηλή εµφανίζεται για την τεχνική SCM 

Λογισµικό που είναι η πιο «πλήρης» τεχνική από τις τρεις δεδοµένου ότι περιλαµβάνει 

και την διασύνδεση µε τα προϋπάρχοντα συστήµατα των οργανισµών. 

Ερωτήσεις (Μεταβλητές) Μέσος Επικρα-
τούσα 
Τιµή 

Τυπική 
Απόκλιση 

Λοξότητα 
(Τυπικό 
Σφάλµα 

Λοξότητας) 

Κύρτωση 
(Τυπικό 
Σφάλµα 

Κύρτωσης) 

Πλήθος 
 

Βαθµός Γνωριµίας: 
Electronic Data Interchange * 1,86 1 1,032 0,918 

(0,188) 
-0,410 
(0,375) 

166 

Ηλεκτρονικές Αγορές* 2,55 2 1,006 -0,007 
(0,188) 

-1,075 
(0,375) 

166 

SCM Λογισµικό* 1,74 1 0,891 1,048 
(0,188) 

0,260 
(0,374) 

167 

Αντίληψη για Βαθµό Χρησιµότητας: 
Electronic Data Interchange** 3,53 4 0,870 -0,361 

(0,188) 
-0,088 
(0,374) 

167 

Ηλεκτρονικές Αγορές** 3,54 4 0,875 -0,572 
(0,187) 

0,439 
(0,373) 

168 

SCM Λογισµικό** 3,65 4 0,921 -0,499 
(0,187) 

0,260 
(0,371) 

169 
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 Στον Πίνακα 7.17 εµφανίζεται η βαθµολόγηση των τεχνικών ανά επιχειρησιακή 

εφαρµογή (στους ερωτώµενους δινόταν η δυνατότητα να επιλέξουν µία το πολύ τεχνική 

ανά εφαρµογή). Παρατηρούµε ότι οι Ηλεκτρονικές Αγορές υπερέχουν στην Αγορά 

Προϊόντων µέσω Ηλεκτρονικών Καταλόγων και στην Προµήθεια προϊόντων που 

αφορούν την χρήση της ίδιας της επιχείρησης. Το SCM Λογισµικό υπερέχει στην 

επικοινωνία και διαπραγµάτευση µε τους προµηθευτές, στην έγκαιρη προειδοποίηση 

για κάποια ζηµιά στα προϊόντα που προµηθεύονται και στην προµήθεια προϊόντων που 

αφορούν πρώτες ύλες ή προϊόντα προς µεταπώληση. Το EDI υπερέχει στον έλεγχο 

προσφορών των προµηθευτών και στα πωλούµενα προϊόντα.  

Τα αποτελέσµατα αυτά είναι σε µεγάλο βαθµό αναµενόµενα, λαµβάνοντας υπόψη τα 

χαρακτηριστικά των τεχνικών. Παρατηρούµε δηλαδή ότι πράγµατι οι Ηλεκτρονικές 

Αγορές βαθµολογούνται υψηλότερα για αγορά προϊόντων µέσω καταλόγων, που κατά 

κύριο λόγο χρησιµοποιούν οι Ηλεκτρονικές Αγορές, καθώς και για προϊόντα που 

αφορούν την χρήση των επιχειρήσεων, ενώ αντίθετα για πληρέστερη επικοινωνία µε 

προµηθευτές και αγορά πρώτων υλών ή βασικών προϊόντων που προορίζονται για 

µεταπώληση, θεωρείται περισσότερο χρήσιµη η τεχνική SCM Λογισµικού.  

 

Εφαρµογές ∆ΠΣ EDI Ηλεκτρονικές  
Αγορές 

SCM  
Λογισµικό 

Αγορά Προϊόντων µέσω Ηλεκτρονικών Καταλόγων 16  115  12  
Επικοινωνία µε τους προµηθευτές   47  38  58  
∆ιαπραγµάτευση µε τους προµηθευτές   46  44  47  
Έλεγχος προσφορών προµηθευτών    52  36  49  
Έγκαιρη προειδοποίηση ζηµιάς 52  22  55  
Παροχή εγγύησης στα πωλούµενα προϊόντα 50  46  29  
Προµήθεια προϊόντων που αγοράζει µία επιχείρηση 
και αφορούν την δική της χρήση  
(δεν µεταπωλεί ή εµπορεύεται) 

16  92  22  

Προµήθεια προϊόντων που αγοράζει µία επιχείρηση 
και µεταπωλεί ή χρησιµοποιεί ως πρώτες ύλες στην 
παραγωγή 

31  41  42  

 

Πίνακας 7.17 Εφαρµογές χρήσης τεχνικών ∆ΠΣ  
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Το EDI θεωρείται πιο χρήσιµο για επιχειρησιακές εφαρµογές που απαιτούν υψηλό 

βαθµό ασφάλειας και εξασφαλισµένη και αξιόπιστη σύνδεση µε προµηθευτές. 

Ως αποτέλεσµα της διερεύνησης του βαθµού χρήσης των τεχνικών ∆ΠΣ προέκυψε ο 

Πίνακας 7.18. Στον πίνακα αυτόν εµφανίζονται αναλυτικά ο αριθµός των επιχειρήσεων 

που έκαναν χρήση καθεµίας τεχνικής ή συνδυασµών τεχνικών, δεδοµένου ότι πολλές 

επιχειρήσεις έκαναν χρήση παραπάνω από µία τεχνικές (το 40% περίπου των 

επιχειρήσεων έκανε χρήση άνω της µίας τεχνικής). Συνολικά έκαναν χρήση οι 80 

επιχειρήσεις σε σύνολο 170.    

 

Kατηγορία/ ες τεχνικών ∆ΠΣ Πλήθος Ποσοστό 
EDI 7 8,75% 
HA 36 45,00% 
SCM 4 5,00% 
E-Mail 4 5,00% 
EDI, SCM 1 1,25% 
HA, SCM 6 7,50% 
HA, EDI, SCM 10 12,50% 
EDI, E-mail 1 1,25% 
EDI, HA 4 5,00% 
EDI, HA, E-mail 1 1,25% 
HA, SCM, E-mail 1 1,25% 
ΗΑ, E-mail 2 2,50% 
HA, XML 1 1,25% 
EDI, Intranet 1 1,25% 
ΗΑ, Εσωτερικά ανεπτυγµένη 
εφαρµογή του προµηθευτή 

 
1 

 
1,25% 

Σύνολο 80 100% 
 

 Πίνακας 7.18 Οµαδοποίηση  τεχνικών ∆ΠΣ των οποίων γίνεται χρήση   

 Στον Πίνακα 7.19 εµφανίζεται αθροιστικά το πλήθος των τεχνικών που συνολικά 

χρησιµοποιήθηκαν, δηλαδή πόσες φορές έγινε χρήση της τεχνικής EDI, πόσες της 

τεχνικής των Ηλεκτρονικών Αγορών και πόσες της τεχνικής SCM Λογισµικό, 

ανεξάρτητα αν οι τεχνικές αυτές υλοποιήθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν στην ίδια 

επιχείρηση ή σε διαφορετικές 
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Τεχνικές 

 ∆ΠΣ 
Σύνολο 
τεχνικών 

EDI 25 
Ηλεκτρονικές 
Αγορές 

62 

SCM Λογισµικό 22 
Ε-mail 9 
∆ιάφορες 3 

 
 Πίνακας 7.19 Πλήθος  τεχνικών ∆ΠΣ που χρησιµοποιούνται  

  
 ∆ιαγραµµατικά τα αποτελέσµατα του πίνακα 7.19 εµφανίζονται στο Γράφηµα 7.2 

όπου φαίνεται πιο παραστατικά η υπεροχή του βαθµού χρήσης των τεχνικών των 

Ηλεκτρονικών Αγορών.  
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  Γράφηµα 7.2 Πλήθος τεχνικών  ∆ΠΣ που χρησιµοποιούνται 
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 Ωστόσο µετά από εξέταση του ποσοστού των συνολικών προµηθειών που 

διεξάγεται µε χρήση τεχνικών ∆ΠΣ προκύπτει ο Πίνακας 7.20, όπου πράγµατι 

εµφανίζεται ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν κάνουν χρήση (0%) των τεχνικών 

∆ΠΣ, ενώ το 73,5% των επιχειρήσεων κάνουν χρήση έως 5% του συνόλου των 

προµηθειών τους. Θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι το 20% του συνόλου των 

επιχειρήσεων που κάνουν χρήση έως 5%, περιλαµβάνει και τις επιχειρήσεις που απλά  

κάνουν χρήση π.χ. µίας Ηλεκτρονικής Αγοράς σποραδικά και για αγορές µεµονωµένων 

προϊόντων. Η παρατήρηση αυτή είναι εξαιρετικά χρήσιµη γιατί στα πλαίσια του 

επόµενου κεφαλαίου, θα ελεγχθεί ιδιαίτερα ο βαθµός χρήσης των τεχνικών ∆ΠΣ και το 

αν η απλή χρήση τους διαφοροποιεί την αντίληψη για τα πλεονεκτήµατα και 

µειονεκτήµατα των τεχνικών.      

 

Ποσοστό 
Προµηθειών µέσω 
τεχνικών ∆ΠΣ Συχνότητα Ποσοστό 

Συσσωρευµένο 
Ποσοστό 

0% 90 52,9 52,9 
Έως 5% 35 20,6 73,5 
Από 5% έως 15% 13 7,6 81,2 
Από 15% έως 25% 11 6,5 87,6 
Από 25% έως 40% 4 2,4 90,0 
Άνω του 40% 17 10,0 100,0 
Σύνολο 170 100,0   

 

Πίνακας 7.20 Ποσοστό Προµηθειών που διεξάγεται µε χρήση  τεχνικών ∆ΠΣ  

 
 
 Για λόγους πληρέστερης και περισσότερο ευδιάκριτης παρουσίασης των 

αποτελεσµάτων της µεταβλητής αυτής γίνεται χρήση του Γραφήµατος 7.3.  
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  Γράφηµα 7.3 Ποσοστό συνολικού όγκου προµηθειών που πραγµατοποιείται µε  
    χρήση τεχνικών ∆ΠΣ 
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∆ΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο  

ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΙΙ: 

ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
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8.1 Ανάλυση Παραγόντων 
 
 Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής έγινε χρήση της Ανάλυσης Παραγόντων 

(Factor Analysis) που ως µέθοδος πολυµεταβλητής στατιστικής ανάλυσης έχει ως 

βασικό στόχο τον καθορισµό της υφιστάµενης δοµής σε µία µήτρα δεδοµένων. 

Χρησιµοποιείται για την επίλυση του προβλήµατος της ανάλυσης της δοµής των 

αλληλοσυσχετίσεων µίας οµάδας µεταβλητών µε τον καθορισµό ενός συνόλου κοινών 

διαστάσεων (dimensions), που είναι γνωστές ως παράγοντες (factors), µε αποτέλεσµα 

ο ερευνητής να είναι σε θέση αρχικά να αναγνωρίσει τις διαφορετικές διαστάσεις της 

δοµής και στη συνέχεια να καθορίσει την έκταση στην οποία η κάθε µεταβλητή 

επεξηγείται από την κάθε διάσταση. Ως αποτέλεσµα επιτυγχάνονται οι δύο βασικοί 

στόχοι της Ανάλυσης Παραγόντων, αφενός η «περιγραφή» των δεδοµένων καθώς 

παρέχονται οι διαστάσεις που περιγράφουν τα δεδοµένα υπό έναν µικρότερο αριθµό 

εννοιών από τις αρχικές µεταβλητές και αφετέρου η µείωση των δεδοµένων (data 

reduction) καθώς υπολογίζονται σκορ (scores) για κάθε διάσταση τα οποια 

αντικαθιστούν τις αρχικές µεταβλητές (Hair et al 1998, σ. 90). 

 Οι βασικές υποθέσεις της Παραγοντικής Ανάλυσης είναι δύο κατηγοριών56. 

Καταρχήν είναι εννοιολογικές, όπου είναι ευθύνη του ερευνητή η εξασφάλιση ότι 

πράγµατι υφίσταται κάποια δοµή στις µεταβλητές που µελετώνται, ότι είναι εννοιολογικά 

έγκυρες και κατάλληλες για την χρησιµοποίησή τους στην ανάλυση παραγόντων. Οι 

παραπάνω έλεγχοι στα πλαίσια της παρούσας διατριβής πραγµατοποιήθηκαν όπως 

προαναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 6. Η δεύτερη κατηγορία υποθέσεων περιλαµβάνει αυτές 

που αφορούν στατιστικούς ελέγχους. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνεται το Bartlett 

test of sphericity, ένας στατιστικός έλεγχος που αφορά την παρουσία συσχετίσεων 

ανάµεσα στις µεταβλητές. Παρέχει την πιθανότητα ότι η µήτρα συσχετίσεων 
                                                 
56 Από στατιστική άποψη οι αποκλίσεις από την κανονικότητα, την οµοσκεδαστικότητα και την 
γραµµικότητα ισχύουν µόνο στο σηµείο που ελαχιστοποιούν τις παρατηρούµενες συσχετίσεις, ενώ 
κάποιος βαθµός πολυσυγγραµικότητας (multicollinearity) είναι επιθυµητός (Hair et al 1998, σ. 99). 
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παρουσιάζει σηµαντικές συσχετίσεις ανάµεσα σε κάποιες (τουλάχιστον) µεταβλητές και 

οι τιµές του θα πρέπει να είναι στατιστικά σηµαντικές. Ένα άλλο µέτρο προκειµένου να 

αποφασιστεί η καταλληλότητα των δεδοµένων για διεξαγωγή παραγοντικής ανάλυσης 

αποτελεί το Measure of Sampling Adequacy (MSA). Αυτός ο δείκτης λαµβάνει τιµές από 

0 έως 1, παίρνοντας την τιµή 1 όταν η κάθε µεταβλητή προβλέπεται τέλεια χωρίς 

σφάλµα από τις υπόλοιπες µεταβλητές, ενώ οι τιµές που γενικά θεωρούνται 

ικανοποιητικές είναι άνω του 0,70 (Hair et al 1998, σ. 99).  

 Μετά την εξέταση των µεταβλητών και προκειµένου να εφαρµοστεί η παραγοντική 

ανάλυση πρέπει να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν την µέθοδο εξαγωγής 

παραγόντων και τον αριθµό των παραγόντων που επιλέγονται. Οι µέθοδοι εξαγωγής 

παραγόντων είναι δύο: η µέθοδος Component Analysis57, που είναι και αυτή που 

χρησιµοποιείται περισσότερο (Σιώµκος & Βασιλικοπούλου 2005, σ. 292), και η µέθοδος 

Common Factor Analysis που αν και διαθέτει ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο παρουσιάζει 

έντονα προβλήµατα (Hair et al 1998, σ. 103). Στην παρούσα διατριβή έγινε χρήση της 

µεθόδου Component Analysis.  

 Το επόµενο ερώτηµα που εµφανίζεται κατά την διεξαγωγή της παραγοντικής 

ανάλυσης αφορά τον αριθµό των παραγόντων που εξάγονται. Κατά την διαδικασία 

απόφασης του σηµείου που θα σταµατήσει η διαδικασία της ανάλυσης παραγόντων, 

γενικά υφίστανται διάφορα προαποφασισµένα κριτήρια όπως του ποσοστού της 

διακύµανσης (percentage of variance) ή του κριτηρίου latent root, που είναι και η πιο 

διαδεδοµένη τεχνική. Σύµφωνα µε το κριτήριο latent root, το οποίο χρησιµοποιήθηκε 

κατά τις παραγοντικές αναλύσεις της παρούσας διατριβής, µόνο οι παράγοντες που 

έχουν latent roots ή ιδιοτιµές (eigenvalues) µεγαλύτερες του 1 θεωρούνται σηµαντικοί 

(Nunnally & Bernstein 1994, σ. 482). 

                                                 
57 Είναι η προεπιλεγµένη στο SPSS. 
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 Τέλος, ανάλογα µε τους στόχους της εφαρµογής της τεχνικής της ανάλυσης 

παραγόντων στην έρευνα που διεξάγεται, τίθεται η ανάγκη περαιτέρω «εµπλοκής» σε 

µία από τις µεθόδους περιορισµού των δεδοµένων. Πιο συγκεκριµένα αν ο στόχος της 

έρευνας είναι απλά η αναγνώριση κάποιων λογικών συνδυασµών των µεταβλητών και 

η καλύτερη κατανόηση των αλληλοσυσχετίσεων ανάµεσα στις µεταβλητές, τότε η 

ανάλυση παραγόντων σταµατά στο σηµείο της εξαγωγής και της ερµηνείας των 

παραγόντων. Ωστόσο αν ο στόχος είναι η αναγνώριση - δηµιουργία των κατάλληλων 

µεταβλητών για µετέπειτα εφαρµογή σε άλλες στατιστικές τεχνικές, τότε κάποια µορφή 

περιορισµού δεδοµένων (data reduction) πρέπει να υιοθετηθεί58.  

 Στην παρούσα διατριβή έγινε χρήση της τεχνικής των παραγοντικών σκορ (factor 

scores) προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα µικρότερο σύνολο µεταβλητών που θα 

αντικαταστήσει το αρχικό σύνολο. Υπάρχουν πολλοί αλγόριθµοι για την εκτίµηση των 

παραγοντικών σκορ, ωστόσο ο πιο κοινός, που χρησιµοποιήθηκε στα πλαίσια της 

διατριβής, είναι αυτός της πολλαπλής παλινδρόµησης (multiple regression), που εξ’ 

ορισµού µεγιστοποιεί την συσχέτιση των παραγόντων µε τα παραγοντικά σκορ 

(Nunnally & Bernstein 1994, σ. 510).   

 

8.1.1 Παράγοντες που αφορούν την Πληροφοριακή Υποδοµή  

 Προκειµένου να µελετηθεί η υποδοµή των δικτύων υπολογιστών (network 

infrastructure) της επιχείρησης, δηµιουργήθηκαν βάσει των κλιµάκων µέτρησης που 

χρησιµοποιήθηκαν στο ερωτηµατολόγιο, δύο παράγοντες αυτός της ∆ιασυνδεσιµότητας 

∆ικτύων (Network Connectivity) και αυτός της Ευελιξίας ∆ικτύων (Network Flexibility). 

Πιο συγκεκριµένα ο πρώτος παράγοντας (Πίνακας 8.1) έχει πέντε σηµαντικά 

                                                 
58 Οι επιλογές περιλαµβάνουν: (α) εξέταση της µήτρας παραγόντων και επιλογή της µεταβλητής µε το 
υψηλότερο παραγοντικό φορτίο ως «αντιπρόσωπο» µίας συγκεκριµένης διάστασης, (2) αντικατάσταση 
του αρχικού συνόλου µεταβλητών µε ένα ολοκληρωτικά καινούργιο µικρότερο σύνολο µεταβλητών που 
δηµιουργείται από προσθετικές (summated) κλίµακες ή παραγοντικά σκορ (factor scores) (Hair et al 
1998, σ. 115).  
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παραγοντικά φορτία. Συνεπώς οι πέντε µεταβλητές µε θετικά παραγοντικά φορτία, 

προσπέλαση επιχειρησιακών δεδοµένων µέσω δικτύων υπολογιστών (0,687), 

ανταλλαγή ιδεών & εγγράφων (0,772), κοινή χρήση δεδοµένων & εφαρµογών (0,769), 

προσπέλαση πληροφοριών από στελέχη (0,760), διανοµή πρόσφατων πληροφοριών 

µέσω δικτύων υπολογιστών (0,680) οµαδοποιούνται σε έναν παράγοντα που εξηγεί το 

54% της µεταβλητότητας των δεδοµένων, στον οποίο δίνεται η ονοµασία 

∆ιασυνδεσιµότητα ∆ικτύων59.  

 
Μεταβλητές 

Παραγοντικά Φορτία 
(Factor Loadings) 60 

Communalities 61 

Προσπέλαση Επιχειρησιακών ∆εδοµένων 
 
Ανταλλαγή Ιδεών & Εγγράφων 
 
Κοινή χρήση δεδοµένων & Εφαρµογών από 
επιµέρους τµήµατα 
 
Προσπέλαση Πληροφοριών από τα Στελέχη 
 
∆ιανοµή τελευταίων (χρονικά) πληροφοριών από 
τη ∆ιοίκηση  

,687 
 

,772 
 

,769 
 
 

,760 
 
 

,680 

,472 
 

,596 
 

,592 
 
 

,577 
 
 

,462 
   
Eigenvalue62 
 
Ποσοστό διακύµανσης63  

              2,7 
 

              54% 
Extraction Method: Principal Component Analysis 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ,745 

Approx. Chi-Square 228,683 
df 10 

Bartlett's Test of Sphericity 

Sig. ,000 
 

Πίνακας 8.1 Παράγοντας ∆ιασυνδεσιµότητα ∆ικτύων 

                                                 
59 Η διαδικασία ονοµατοδοσίας των παραγόντων εναπόκειται σε µεγάλο βαθµό στην υποκειµενική κρίση 
του ερευνητή (Hair et al 1998, σ. 127). 
60 Παραγοντικά φορτία: είναι ο βαθµός συσχέτισης της κάθε µεταβλητής µε έναν παράγοντα. Για τις 
ανάγκες του µεγέθους του δείγµατος της παρούσας έρευνας (Ν=170), σε επίπεδο στατιστικής 
σηµαντικότητας .05, παραγοντικά φορτία άνω του 0.45 θεωρούνται ως σηµαντικά (Hair et al 1998, σ. 
112). 
61 Communality: Είναι το µέρος της συνολικής µεταβλητότητας (variance) της µεταβλητής που 
περιλαµβάνεται στους παράγοντες. Μαθηµατικά ισούται µε το άθροισµα των τετραγώνων των 
παραγοντικών φορτίων µίας µεταβλητής σε όλους τους παράγοντες (Kinnear & Taylor 1996, σ. 632) 
62 Eigenvalue: Το άθροισµα ανά στήλη των τετραγωνισµένων παραγοντικών φορτίων ενός παράγοντα. 
Αντιπροσωπεύει το ποσοστό της διακύµανσης που ερµηνεύεται από έναν παράγοντα (Hair et al 1998, σ. 
89). 
63 Ποσοστό ∆ιακύµανσης: Είναι το ποσοστό της διακύµανσης του συνόλου των µεταβλητών που εξηγείται 
από τον/ τους παράγοντα/ ες.  
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Παρατηρούµε από τον Πίνακα 8.1 ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που 

αναφέρθηκαν στην Παράγραφο 8.1 και αφορούν την διεξαγωγή της Ανάλυσης 

Παραγόντων. Η επόµενη παραγοντική ανάλυση στις µεταβλητές που αφορούν την 

ευελιξία των δικτύων επιβεβαίωσε την ύπαρξη ενός παράγοντα στον οποίο δόθηκε το 

όνοµα ‘Ευελιξία ∆ικτύων’ που ερµηνεύει το 72,1% της µεταβλητότητας των δεδοµένων 

όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 8.2. Στον παράγοντα αυτό ανήκουν οι µεταβλητές (µε 

θετικά παραγοντικά φορτία) Σχεδιασµός ∆ικτύων για µελλοντικές απαιτήσεις (0,892), 

Υλοποίηση σύγχρονων προτύπων (0,895), Ύπαρξη συνόλου πολιτικών (0,752).  

 

 
Μεταβλητές 

Παραγοντικά Φορτία 
(Factor Loadings) 

Communalities 

Σχεδιασµός ∆ικτύων για προσαρµογή σε 
µελλοντικές απαιτήσεις 
 
Υλοποίηση Προτύπων που αφορούν τα 
σύγχρονα ∆ίκτυα 
 
Ύπαρξη συνόλου πολιτικών για την διαχείριση 
των ∆ικτύων 

,892 
 
 

,895 
 
 

,752 

,796 
 
 

,802 
 
 

,565 

   
Eigenvalue 
 
Ποσοστό διακύµανσης  

2,163 
 

            72,1% 

 

Extraction Method: Principal Component Analysis 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ,658 

Approx. Chi-Square 167,218 
df 3 

Bartlett's Test of Sphericity 

Sig. ,000 
 

Πίνακας 8.2 Παράγοντας Ευελιξία ∆ικτύων 

 

8.1.2 Παράγοντες που αφορούν χαρακτηριστικά των ΠΣ 

 Η εφαρµογή διαδικασιών που συνεισφέρουν στην ύπαρξη Ασφάλειας (security) στα 

Πληροφοριακά Συστήµατα (ΠΣ) των οργανισµών διαπιστώθηκε µε την παραγοντική 

ανάλυση στις αντίστοιχες µεταβλητές µέτρησης, όπου πράγµατι διαπιστώθηκε η 
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δηµιουργία ενός παράγοντα (Πίνακας 8.3). Ο παράγοντας αυτός ονοµάστηκε ‘Ασφάλεια 

Πληροφοριακών Συστηµάτων’ και ερµηνεύει το 63,76% της µεταβλητότητας των 

δεδοµένων. Αποτελείται από τις µεταβλητές (µε θετικά παραγοντικά φορτία): Ύπαρξη 

Πολιτικής Ασφάλειας (0,756), Ύπαρξη Προληπτικών Μέτρων (0,782), Ύπαρξη Μέτρων 

Εντοπισµού Παραβιάσεων (0,894), Ύπαρξη Επαρκών Ελέγχων (0,874), Ύπαρξη 

Μέτρων Περιορισµού Συνεπειών (0,664).   

 

 
Μεταβλητές 

Παραγοντικά Φορτία 
(Factor Loadings) 

Communalities 

Ύπαρξη Πολιτικής Ασφάλειας 
 
Ύπαρξη Προληπτικών Μέτρων 
 
Ύπαρξη Μέτρων Εντοπισµού Παραβιάσεων 
 
Ύπαρξη Επαρκών Ελέγχων 
 
Ύπαρξη Μέτρων Περιορισµού Συνεπειών 

,756 
 

,782 
 

,894 
 

,874 
 

,664 
 

,572 
 

,611 
 

,799 
 

,764 
 

,442 

Eigenvalue 
 
Ποσοστό διακύµανσης  

            3,188 
             
          63,76% 

Extraction Method: Principal Component Analysis 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ,806 

Approx. Chi-Square 357,683 
df 10 

Bartlett's Test of Sphericity 

Sig. ,000 
 

Πίνακας 8.3 Παράγοντας Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων 

   

 Στον Πίνακα 8.4 παρουσιάζεται η παραγοντική ανάλυση στις µεταβλητές που 

αφορούν την ικανοποίηση των χρηστών από την χρήση ολοκληρωµένων εφαρµογών. 

Ο παράγοντας που δηµιουργείται ερµηνεύει το 60,4% της µεταβλητότητας των 

δεδοµένων και αποτελείται από τις µεταβλητές µε θετικό παραγοντικό φορτίο: 

Ικανοποιητική εκτέλεση διεργασιών (0,729), Αντίληψη εφαρµογών ως ενιαία εφαρµογή 

(0,798), Απρόσκοπτη µεταφορά πληροφοριών (0,803).   
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Μεταβλητές 

Παραγοντικά Φορτία 
(Factor Loadings) 

Communalities 

Ικανοποιητική εκτέλεση επιχειρησιακών 
διεργασιών 
 
Αντίληψη εφαρµογών λογισµικού ως ενιαία  
εφαρµογή  
 
Απρόσκοπτη µεταφορά πληροφοριών και  
επιχειρησιακών δεδοµένων 

,729 
 
 

,798 
 
 

,803 

,531 
 
 

,637 
 
 

,645 

   
Eigenvalue 
 
Ποσοστό διακύµανσης  

           1,813 
 
          60,43% 

Extraction Method: Principal Component Analysis 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ,652 

Approx. Chi-Square 72,628 
df 3 

Bartlett's Test of Sphericity 

Sig. ,000 
 

Πίνακας 8.4 Παράγοντας Ικανοποίηση από χρήση Ολοκληρωµένων Εφαρµογών 

 

 Επίσης µετά από Παραγοντική Ανάλυση που έγινε στις µεταβλητές που αφορούν 

την Στρατηγική Χρήση των ΠΣ (χρήση των ΠΣ για την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων 

της επιχείρησης, οι οποίοι σχετίζονται µε την Στρατηγική της), προέκυψαν δύο 

παράγοντες (Πίνακας 8.5). Στην συνέχεια έγινε περιστροφή (rotation) της µήτρας 

παραγόντων µε χρήση της µεθόδου VARIMAX Rotation with Kaizer Normalization 

(Marinov et al 1993), προκειµένου διευκολυνθεί η ονοµατοδοσία τους. Η διαδικασία της 

ονοµατοδοσίας εναπόκειται κυρίως στην υποκειµενική κρίση του ερευνητή (Hair et al 

1998, σ. 127), συνεπώς αναζητώντας κοινά σηµεία στις µεταβλητές που 

οµαδοποιούνταν αποφασίστηκε να δοθεί το όνοµα ‘Στρατηγική µε επίκεντρο το Προϊόν’ 

στην Στρατηγική 1, καθώς όλες οι µεταβλητές που οµαδοποιήθηκαν σε αυτή την 

διάσταση αφορούσαν το προϊόν, ενώ το όνοµα ‘Στρατηγική µε επίκεντρο Λειτουργίες’ 

θεωρήθηκε κατάλληλο για την Στρατηγική 2. Πιο συγκεκριµένα ο παράγοντας 
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‘Στρατηγική Προϊόν’ που εξηγεί το 46,4% της µεταβλητότητας των δεδοµένων 

αποτελείται από τις µεταβλητές: Εισαγωγή διαφορετικών προϊόντων (0,897), Εισαγωγή 

ποιοτικών προϊόντων (0,867), Εισαγωγή νέων προϊόντων (0,791), Εισαγωγή µεγάλου 

εύρους προϊόντων (0,688).64 Επιτυχηµένη διαφήµιση προϊόντων, Εύρεση νέων αγορών 

για τα προϊόντα.  

 

Πίνακας 8.5 Παράγοντες Στρατηγική1, Στρατηγική2 Πληροφοριακών Συστηµάτων 

Ο παράγοντας ‘Στρατηγική Λειτουργίες’ που ερµηνεύει το 20,6% της µεταβλητότητας 

των δεδοµένων, αποτελείται από τις µεταβλητές: Μείωση κόστους (0,686), Βελτίωση 

Αποτελεσµατικότητας Παραγωγής (0,770), Παροχή καλής εξυπηρέτησης (0,803). 

 

                                                 
64 Οι µεταβλητές: Επιτυχηµένη διαφήµιση προϊόντων, Εύρεση νέων αγορών για τα προϊόντα είχαν 
µέγεθος παραγοντικών φορτίων σε κάθε παράγοντα περίπου το ίδιο σηµαντικό (0,522 και 0,475) και 
(0,495 και 0,498) αντίστοιχα κατά την αρχική παραγοντική ανάλυση. Συνεπώς  αφαιρέθηκαν από την 
τελική διεξαγωγή των παραγόντων (επαναλήφθηκε η παραγοντική ανάλυση) καθώς είχαν σηµαντική 
φόρτιση και στους δύο παράγοντες (Hair et al 1995, σ. 113).  

 
Μεταβλητές 

Παραγοντικά Φορτία 
(Factor Loadings) 

Communalities 

 
Μείωση του κόστους 
 
Εισαγωγή διαφορετικών προϊόντων  
 
Εισαγωγή ποιοτικών προϊόντων 
 
Ταχεία εισαγωγή καινούργιων προϊόντων  
 
Εισαγωγή µεγαλύτερου εύρους προϊόντων 
 
Βελτίωση αποτελεσµατικότητας παραγωγής 
 
Παροχή καλύτερης εξυπηρέτησης 

Στρατηγική 1 
     ,110 

 
,897 

 
,867 

 
,791 

 
,688 

 
,232 

 
,026 

 

Στρατηγική 2 
,686 

 
,003 

 
,017 

 
,325 

 
,393 

 
,770 

 
,803 

 

 
,483 

 
,805 

 
,751 

 
,731 

 
,628 

 
,646 

 
,646 

 
Eigenvalue 
Ποσοστό διακύµανσης  

      3,247            1,444 
      46,4%           20,623% 

Extraction Method: Principal Component Analysis 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ,780 

Approx. Chi-Square 417,395 
df 21 

Bartlett's Test of Sphericity 

Sig. ,000 
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8.1.3 Παράγοντες που αφορούν την αντίληψη αποτελεσµάτων χρήσης των ∆ΠΣ 
 
 Όπως αναφέρθηκε στο έκτο κεφάλαιο, οι παράγοντες που αφορούν την αντίληψη 

για τα χαρακτηριστικά της καινοτοµικής εφαρµογής, που είναι τα ∆ΠΣ, διακρίνονται στις 

κατηγορίες των πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων χρήσης των συστηµάτων αυτών. 

Στις ακόλουθες παραγράφους προσδιορίζονται οι παράγοντες που, βάσει των 

κλιµάκων µέτρησης που χρησιµοποιήθηκαν στο ερωτηµατολόγιο της έρευνας, 

συνιστούν τα οφέλη και ανασταλτικούς παράγοντες.   

 

8.1.3.1 Οφέλη από χρήση ∆ΠΣ 

 

 
Μεταβλητές 

Παραγοντικά Φορτία 
(Factor Loadings) 

Communalities 

Μείωση κόστους αγοράς προϊόντων 
 
Χαµηλότερο κόστος συναλλαγής και αµοιβών 
 
Πληρωµή στην πραγµατική τιµή αγοράς 
 
Βελτίωση διαφάνειας κατά την τιµολόγηση 
 
Βελτίωση δυνατότητας αναζήτησης πληροφοριών 
σχετικών µε διαθεσιµότητα προϊόντων 

0,737 
 

0,813 
 

0,740 
 

0,737 
 

0,635 

0,544 
 

0,661 
 

0,548 
 

0,543 
 

0,403 

Eigenvalue 
 
Ποσοστό διακύµανσης  

             2,70 
       
              54% 

Extraction Method: Principal Component Analysis 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0,733 

Approx. Chi-Square 246,747 
df 10 

Bartlett's Test of Sphericity 

Sig. ,000 
 

Πίνακας 8.6 Παράγοντας Βελτίωση Αγοράς 

 Στον Πίνακα 8.6 παρουσιάζεται ο παράγοντας, στον οποίο δόθηκε το όνοµα 

Βελτίωση Αγοράς, που εξηγεί το 54% της µεταβλητότητας των δεδοµένων και 

αποτελείται από τις εξής µεταβλητές µε θετικό παραγοντικό φορτίο: Μείωση κόστους 

αγοράς (0,737), Χαµηλότερο κόστος συναλλαγής (0,813), Πληρωµή στην πραγµατική 
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τιµή αγοράς (0,740), Βελτίωση διαφάνειας κατά την τιµολόγηση (0,737), Βελτίωση 

δυνατότητας αναζήτησης πληροφοριών (0,635). 

 Στον Πίνακα 8.7 παρουσιάζεται ο παράγοντας ∆ιεπιχειρησιακή Συνεργασία που 

αποτελείται από τις εξής τέσσερις µεταβλητές µε θετικά παραγοντικά φορτία: Μείωση 

χρόνου παραγγελίας-παράδοσης (0,783), Αποτελεσµατική µεταφορά προϊόντων 

(0,737), Βελτίωση διαχείρισης αποθεµάτων (0,763), Βελτίωση συνεργασίας µε 

προµηθευτές (0,676).   

 

 
Μεταβλητές 

Παραγοντικά Φορτία 
(Factor Loadings) 

Communalities 

Μείωση χρόνου παραγγελίας-παράδοσης 
 
Αποτελεσµατική µεταφορά προϊόντων 
 
Βελτίωση διαχείρισης αποθεµάτων 
 
Βελτίωση συνεργασίας µε προµηθευτές σε 
σχεδιασµό/δηµιουργία προϊόντος 

0,783 
 

0,737 
 

0,763 
 

0,676 

0,613 
 

0,543 
 

0,582 
 

0,457 

Eigenvalue 
 
Ποσοστό διακύµανσης  

           2,195 
 
           54,87% 

Extraction Method: Principal Component Analysis 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0,712 

Approx. Chi-Square 132,645 
df 6 

Bartlett's Test of Sphericity 

Sig. ,000 
 

Πίνακας 8.7 Παράγοντας ∆ιεπιχειρησιακή Συνεργασία 

 

8.1.3.2 Παράγοντες - µειονεκτήµατα 

 Στον Πίνακα 8.8 παρουσιάζεται ο παράγοντας ‘Χρηµατοοικονοµικοί Κίνδυνοι’ που 

ερµηνεύει το 59,4% της µεταβλητότητας των δεδοµένων και αποτελείται από τις εξής 

µεταβλητές µε θετικά παραγοντικά φορτία: Υψηλό κόστος υλοποίησης ∆ΠΣ (0,788), 

Υψηλό κόστος αναπροσαρµογής διεργασιών (0,869), Υψηλό κόστος ολοκλήρωσης 
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τεχνικών ∆ΠΣ µε προϋπάρχοντα συστήµατα (0,812), ∆υσκολία ολοκλήρωσης (0,701), 

Μεγάλος χρόνος για ολοκλήρωση (0,664).  

 
Μεταβλητές 

Παραγοντικά Φορτία 
(Factor Loadings) 

Communalities 

Υψηλό κόστος υλοποίησης τεχνικών ∆ΠΣ 
 
Υψηλό κόστος αναπροσαρµογής επιχειρησιακών 
διεργασιών 
 
Υψηλό κόστος Ολοκλήρωσης των τεχνικών ∆ΠΣ 
µε προϋπάρχοντα ΠΣ 
 
∆υσκολία Ολοκλήρωσης 
 
Μεγάλος Χρόνος Ολοκλήρωσης 

0,788 
 

0,869 
 
 

0,812 
 
 

0,701 
 

0,664 

0,622 
 

0,756 
 
 

0,660 
 
 

0,492 
 

0,441 
Eigenvalue 
 
Ποσοστό διακύµανσης  

            2,97 
 
           59,4% 

Extraction Method: Principal Component Analysis 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0,786 

Approx. Chi-Square 340,638 
df 10 

Bartlett's Test of Sphericity 

Sig. ,000 
 

Πίνακας 8.8 Παράγοντας Χρηµατοοικονοµικοί Κίνδυνοι 

Τέλος στον Πίνακα 8.9 παρουσιάζεται ο παράγοντας Προβλήµατα Εµπιστοσύνης που 

ερµηνεύει το 58,3% της µεταβλητότητας των δεδοµένων και αποτελείται από τις 

µεταβλητές µε θετικά παραγοντικά φορτία: Αβεβαιότητα που αφορά ταυτότητα (0,7), 

Αβεβαιότητα που αφορά ασφάλεια (0,858), Αβεβαιότητα που αφορά απώλεια 

πληροφοριών (0,799), Αβεβαιότητα που αφορά δυνατότητα επίλυσης προβληµάτων 

(0,652). Πρέπει να σηµειωθεί ότι καταρχήν για την δηµιουργία του παράγοντα αυτού 

εξετάστηκε και µία επιπλέον µεταβλητή που αφορά την Αβεβαιότητα που σχετίζεται µε 

την επικύρωση των όρων του συµβολαίου. Ωστόσο δεν συµµετείχε στην δηµιουργία του 

τελικού παράγοντα καθώς κατά την αρχική δηµιουργία παραγόντων το παραγοντικό της 

φορτίο ήταν 0,304 και συνεπώς µη αποδεκτό για το µέγεθος του δείγµατος της έρευνας. 
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Μεταβλητές 

Παραγοντικά Φορτία 
(Factor Loadings) 

Communalities 

Αβεβαιότητα που αφορά εξακρίβωση ταυτότητας 
 
Αβεβαιότητα που αφορά ασφάλεια και 
ακεραιότητα συναλλαγών 
 
Αβεβαιότητα σχετική µε απώλεια πληροφοριών 
 
Αβεβαιότητα σχετική µε δυνατότητα επίλυσης 
προβληµάτων 
 

0,704 
 

0,860 
 
 

0,817 
 

0,654 

0,496 
 

0,739 
 
 

0,667 
 

0,427 

Eigenvalue 
 
Ποσοστό διακύµανσης  

            2,33 
 
           58,3% 

Extraction Method: Principal Component Analysis 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0,720 

Approx. Chi-Square 179,008 
df 6 

Bartlett's Test of Sphericity 

Sig. ,000 
 

Πίνακας 8.9 Παράγοντας Προβλήµατα Εµπιστοσύνης 
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8.2 Έλεγχος Κανονικότητας 

 Ο απλούστερος διαγνωστικός έλεγχος για κανονικότητα (normality) των µεταβλητών 

είναι η οπτική θεώρηση του ιστογράµµατος που συγκρίνει τις παρατηρούµενες τιµές 

των δεδοµένων µε µία κατανοµή που προσεγγίζει την κανονική κατανοµή. Ωστόσο πιο 

αξιόπιστη µέθοδος είναι η δηµιουργία του γραφήµατος κανονικής πιθανότητας (normal 

probability plot) που συγκρίνει την αθροιστική κατανοµή των πραγµατικών τιµών των 

δεδοµένων µε την αθροιστική κατανοµή της κανονικής κατανοµής65. Επιπλέον 

υπάρχουν στατιστικοί έλεγχοι προκειµένου να διαπιστωθεί η κανονικότητα που 

αφορούν είτε πρακτικούς κανόνες66, είτε πιο εξειδικευµένους ελέγχους όπως ο έλεγχος 

Kolmogorov – Smirnov67 (Hair et al 1998, σ. 72). 

 Προκειµένου να εξεταστεί η κανονικότητα των παραγόντων που παρουσιάστηκαν 

στην παράγραφο 8.1, αλλά και των εξαρτηµένων µεταβλητών του υποδείγµατος έγινε 

χρήση των ανωτέρω κριτηρίων όπως αυτά εµφανίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Οι 

µεταβλητές που εξετάστηκαν θεωρήθηκε ότι ακολουθούν ή προσεγγίζουν την κανονική 

κατανοµή, εκτός της µεταβλητής Βαθµός Χρήσης που παραβιάζει και τα τρία κριτήρια 

σηµαντικά.  

 

 

                                                 
65 Στα P-P Plots η κανονική κατανοµή σχηµατίζει µία ευθεία διαγώνια γραµµή και οι τιµές των δεδοµένων 
συγκρίνονται µε αυτήν. Αν η κατανοµή είναι κανονική, η γραµµή που αναπαριστά την κατανοµή των 
πραγµατικών δεδοµένων ακολουθεί «στενά» την διαγώνιο. 
66 Βάσει των τιµών της Κύρτωσης και Λοξότητας υπολογίζονται αντίστοιχες στατιστικές τιµές (z) ως εξής: 

N

skewness
z skewness

6
= , 

N

Kurtosis
zKurtosis

24
= , όπου Ν είναι το µέγεθος του δείγµατος. Αν οι υπολογισµένες 

τιµές ξεπερνούν µία critical value, τότε η κατανοµή θεωρείται µη κανονική σε όρους αυτού του 
χαρακτηριστικού. Παράδειγµα µία τιµή που ξεπερνά το ± 2.58 σηµαίνει ότι µπορούµε να απορρίψουµε 
την υπόθεση για κανονικότητα της κατανοµής µε πιθανότητα .01. Μία άλλη critical value είναι η ± 1.96 
που αντιστοιχεί σε επίπεδο σφάλµατος .05 (Hair et al 1998, σ. 73) 
67 Η µηδενική (null) υπόθεση του ελέγχου Κ-S είναι ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάµεσα στην 
παρατηρούµενη κατανοµή και στην κανονική κατανοµή. Αν η τιµή του Κ-S είναι στατιστικά σηµαντική, 
τότε η παρατηρούµενη κατανοµή δεν επιβεβαιώνεται ότι ακολουθεί την κανονική κατανοµή. 
(Diamantopoulos & Schlegelmilch 1997, σ. 158). 
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8.3 Ανάλυση συσχετίσεων  

 Η ανάλυση συσχέτισης είναι µία στατιστική τεχνική που χρησιµοποιείται για να 

µετρήσει την ένταση και κατεύθυνση της συσχέτισης µεταξύ δύο ποσοτικών 

µεταβλητών. Για την εύρεση της ενδεχόµενης συσχέτισης µεταξύ αφενός των 

διαστάσεων της Πληροφοριακής Υποδοµής και της χρήσης των Πληροφοριακών 

Συστηµάτων από τις επιχειρήσεις και αφετέρου της χρήσης τεχνικών ∆ΠΣ και της 

αντίληψης για την χρήση αυτών και µε δεδοµένο τον τύπο των µεταβλητών εξετάστηκε 

καταρχήν η χρήση του συντελεστή Pearson’s. Ο συντελεστής Pearson’s (συµβολίζεται 

µε r) αποτελεί το πιο ευρέως χρησιµοποιούµενο µέτρο εξέτασης της συσχέτισης 

ανάµεσα σε συνεχείς (continuous) µεταβλητές68, µεταβλητές διαστήµατος ή αναλογίας 

(ratio) καθώς παρέχει πολλά πλεονεκτήµατα69 (Nunnally & Bernstein 1994, σ. 123, 

Σιώµκος & Βασιλικοπούλου 2005, σ. 178). Ο συντελεστής Pearson’s προϋποθέτει 

γραµµική σχέση µεταξύ των µεταβλητών και λαµβάνει τιµές από -1 (τέλεια αρνητική 

συσχέτιση) έως +1 (τέλεια θετική συσχέτιση) (Τσάντας κ.α. 1999, σ. 3-59). Η χρήση του 

συντελεστή αυτού σε περιπτώσεις µεταβλητών διαστήµατος (interval) προϋποθέτει 

κανονικότητα των εξεταζόµενων µεταβλητών, ωστόσο είναι δυνατή όταν οι µεταβλητές 

δεν παραβιάζουν σηµαντικά την υπόθεση της κανονικότητας (Diamantopoulos & 

Schlegelmilch 1997, σ. 205). Ο συντελεστής Pearson’s δεν ενδείκνυται να 

χρησιµοποιείται όταν οι µεταβλητές αυτές δεν ακολουθούν την κανονική κατανοµή70. 

Στην περίπτωση αυτή πρέπει να χρησιµοποιείται ο µη-παραµετρικός έλεγχος 

Spearman’s Rank-Order (Spearman’s rho) (Diamantopoulos & Schlegelmilch 1997, σ. 

                                                 
68 Κατά την ανάλυση συσχέτισης, πολλές φορές, οι µεταβλητές που χρησιµοποιούνται αντιµετωπίζονται 
ως συνεχείς αν και µε την µαθηµατική έννοια δεν είναι (Nunnally & Bernstein 1994, σ. 115). 
69 Τα πλεονεκτήµατα του r είναι τα εξής: (1) µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την πρόβλεψη µίας µεταβλητής 
από µία άλλη (linear regression), (2) αποτελεί την βάση για την πρόβλεψη µίας µεταβλητής από πολλές 
άλλες (multiple regression), (3) λειτουργεί ως βάση για πολλές πολύπλοκες µεθόδους ανάλυσης 
συσχέτισης (correlational analysis, multiple correlation, partial correlation, factor analysis). 
70 Κυρίως όσον αφορά την στατιστική σηµαντικότητά του (Κουρεµένος 1991, σ. 66). 
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201) που επίσης λαµβάνει τιµές από -1 (τέλεια αρνητική συσχέτιση) έως +1 (τέλεια 

θετική συσχέτιση). 

 Πρέπει στο σηµείο αυτό να διευκρινιστεί η διαφορά µεταξύ συσχέτισης και 

αιτιότητας. Η ύπαρξη στατιστικά σηµαντικής συσχέτισης ανάµεσα σε δύο µεταβλητές 

επιβεβαιώνει την συµµεταβολή τους και όχι ότι η µεταβολή στην µία µεταβλητή 

προκαλεί και την µεταβολή (θετική ή αρνητική) στην άλλη. Συνεπώς η συσχέτιση δεν 

συνεπάγεται κατά ανάγκη αιτιότητα. Κάθε έννοια αιτιότητας πρέπει να προέλθει από 

πρακτική γνώση ή θεωρητική θεµελίωση των δεδοµένων (Diamantopoulos & 

Schlegelmilch 1997, σ. 206). 

  

8.3.1 Αντίληψη για χρήση τεχνικών ∆ΠΣ - Πληροφοριακή Υποδοµή και ΠΣ 

 Προκειµένου να διερευνηθεί η ενδεχόµενη συσχέτιση της καθεµίας τεχνικής ∆ΠΣ 

που εξετάζονται στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, δηλαδή της τεχνικής των 

Ηλεκτρονικών Αγορών, της τεχνικής Electronic Data Interchange (EDI) και της τεχνικής 

που αφορά το Λογισµικό ∆ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, µε τις διαστάσεις της 

Πληροφοριακής Υποδοµής (ΠΥ) και των Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΠΣ), όπως 

αυτές προσδιορίστηκαν στο θεωρητικό ερευνητικό πλαίσιο (κεφάλαιο 5), έγινε χρήση 

του συντελεστή Pearson’s (r) καθώς οι συγκεκριµένες µεταβλητές όπως 

προαναφέρθηκε θεωρήθηκε ότι ακολουθούν ή προσεγγίζουν την κανονική κατανοµή.  

Οι υποθέσεις που αφορούν την συσχέτιση της αντίληψης για την χρησιµότητα των 

τριών τεχνικών ∆ΠΣ µε την Στρατηγική Χρήση των ΠΣ θεωρούνται ότι ικανοποιούνται 

εφόσον η Αντίληψη για τις τεχνικές συσχετίζεται µε µία τουλάχιστον εκ των δύο 

στρατηγικών, δεδοµένου ότι η Στρατηγική Χρήση των ΠΣ επιτυγχάνεται είτε οι 

επιχειρήσεις χρησιµοποιούν την Στρατηγική ‘Λειτουργίες’ είτε την Στρατηγική ‘Προϊόν’. 

Συνεπώς οι Υποθέσεις Η15 και Η35 που αφορούν, αντίστοιχα, την στατιστικά σηµαντική 
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θετική συσχέτιση της ΑντίληψηςEDI
71 και της ΑντίληψηςSCM µε την Στρατηγική Χρήση 

των ΠΣ γίνονται αποδεκτές, ενώ η Υπόθεση Η25 (που αφορά την ΑντίληψηΗΑ) 

απορρίπτεται.  

Οι υποθέσεις που αφορούν την συσχέτιση της θεώρησης των τεχνικών ∆ΠΣ ως 

χρήσιµων για την επιχειρησιακή λειτουργία µε την Προσαρµογή ΠΣ ελέγχουν την 

Προσαρµογή υπό τις δύο προσεγγίσεις ωστόσο µόνο η µετριαστική προσέγγιση, 

δηλαδή το άθροισµα των γινοµένων των αντίστοιχων µεταβλητών που εκφράζουν την 

χρήση των ΠΣ για επίτευξη στρατηγικών στόχων και των µεταβλητών που εκφράζουν 

την στρατηγική της επιχείρησης, χρησιµοποιήθηκε στους ελέγχους των υποθέσεων, 

καθώς θεωρήθηκε αντιπροσωπευτικότερη µεταξύ των δύο κατά την µέτρηση της 

Προσαρµογής των Πληροφοριακών Συστηµάτων στους επιχειρησιακούς στόχους 

(Cragg et al 2002).  

 Στον Πίνακα 8.10 παρουσιάζεται ο έλεγχος των ερευνητικών υποθέσεων που 

αφορούν την θεώρηση της τεχνικής EDI ως χρήσιµης, όπως αυτές παρουσιάστηκαν 

στο Κεφάλαιο 5. Στις επιµέρους στήλες εµφανίζονται οι τιµές του συντελεστή Pearson’s, 

το αντίστοιχο επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας και το αποτέλεσµα του ελέγχου της 

συγκεκριµένης υπόθεσης. Επιπλέον πρέπει να αναφερθεί ότι καθώς στο Κεφάλαιο 5 

παρουσιάστηκαν οι υποθέσεις οµαδοποιηµένες, στο παρόν κεφάλαιο αναλύονται οι 

επιµέρους υποθέσεις. 

 Πιο συγκεκριµένα η θεώρηση της τεχνικής EDI ως χρήσιµης για την επιχειρησιακή 

λειτουργία δεν συσχετίζεται στατιστικά σηµαντικά ούτε µε την ∆ιασυνδεσιµότητα 

∆ικτύων, ούτε µε την Ευελιξία των ∆ικτύων. Το γεγονός αυτό εικάζεται ότι οφείλεται στα 

βασικά χαρακτηριστικά της τεχνικής EDI (παράγραφος 2.4.1), ότι πρόκειται δηλαδή για 

                                                 
71 Για λόγους συντοµίας η θεώρηση των τεχνικών ∆ΠΣ ως χρήσιµων για την επιχειρησιακή λειτουργία στο 
εξής θα αναφέρεται µε το όνοµα Αντίληψη και δείκτη την συντοµογραφία των τεχνικών (Για τις 
Ηλεκτρονικές Αγορές-ΗΑ, για το Electronic Data Interchange-EDI, για το Λογισµικό ∆ιαχείρισης 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας-SCM). 
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µία τεχνική που δεν απαιτεί προϋπάρχουσα πληροφοριακή υποδοµή και ουσιαστικά 

συνεισφέρει στην ανταλλαγή τυποποιηµένων εγγράφων. 

Ερευνητική Υπόθεση Συντελεστής 
Pearson’s (r)  

Επίπεδο  
Στατιστικής 

Σηµαντικότητας 

Αποτέλεσµα 
ελέγχου 
υπόθεσης 

Η11: Η ΑντίληψηEDI εµφανίζει στατιστικά 
σηµαντική, θετική συσχέτιση µε την διάσταση 
∆ιασυνδεσιµότητα ∆ικτύων 

-0,038 0,632 Απόρριψη 

Η12: Η ΑντίληψηEDI εµφανίζει στατιστικά 
σηµαντική, θετική συσχέτιση µε την διάσταση 
Ευελιξία ∆ικτύων 

-0,068 0,419 Απόρριψη 

Η13: Η ΑντίληψηEDI εµφανίζει στατιστικά 
σηµαντική, θετική συσχέτιση µε την διάσταση 
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων 

0,103 0,214 Απόρριψη 

Η14: Η ΑντίληψηEDI εµφανίζει στατιστικά 
σηµαντική, θετική συσχέτιση µε την διάσταση 
Ολοκλήρωση Εφαρµογών ΠΣ 

0,084 0,292 Απόρριψη 

Η15: Η ΑντίληψηEDI εµφανίζει στατιστικά 
σηµαντική, θετική συσχέτιση µε την διάσταση 
Στρατηγική Χρήση των ΠΣ  

0,205 0,010 Αποδοχή 

Η16: Η ΑντίληψηEDI εµφανίζει στατιστικά 
σηµαντική, θετική συσχέτιση µε την διάσταση 
Προσαρµογή ΠΣ σε επιχειρησιακούς 
στόχους 

0,019 0,825 Απόρριψη 

Πίνακας 8.10 Έλεγχος Υποθέσεων που αφορούν την τεχνική EDI 

 

 Επιπλέον η θεώρηση της τεχνικής EDI ως χρήσιµης για την επιχειρησιακή 

λειτουργία δεν εµφανίζει στατιστικά σηµαντική θετική συσχέτιση µε την Ασφάλεια των 

Πληροφοριακών Συστηµάτων. Αυτό µπορεί να ερµηνευθεί βάσει του γεγονότος ότι η 

τεχνική EDI θεωρείται η πλέον ασφαλής τεχνική ∆ΠΣ, συνεπώς υποθέτοντας ότι ένας 

από τους λόγους εφαρµογής της τεχνικής EDI είναι η απαίτηση για ασφάλεια στις 

συναλλαγές, σε οργανισµούς που ήδη έχουν υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας, δεν 

βρίσκει µεγάλη αποδοχή και για τον λόγο αυτό, ενδεχοµένως, η συσχέτιση των 

αντίστοιχων µεταβλητών δεν προκύπτει σηµαντική. Επίσης µε δεδοµένο το γεγονός ότι 

στην παρούσα έρευνα η ικανοποίηση από την χρήση ολοκληρωµένων εφαρµογών ΠΣ 

µετρά την ικανοποίηση από την λειτουργικότητα των συστηµάτων αυτών, η αντίστοιχη 
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υπόθεση (Η14) απορρίπτεται πιθανότατα για τον λόγο ότι η λειτουργικότητα του EDI 

θεωρείται περιορισµένη. Όµοια η Αντίληψη που αφορά την τεχνική EDI δεν εµφανίζει 

σηµαντική συσχέτιση µε την Προσαρµογή των ΠΣ (έλεγχος για Η16). Τέλος η 

ΑντίληψηEDI εµφανίζει στατιστικά σηµαντική θετική συσχέτιση µε την µεταβλητή 

Στρατηγική Χρήση των ΠΣ και ακριβέστερα µε την Στρατηγική Λειτουργίες.   

 Στον Πίνακα 8.11 παρουσιάζεται ο έλεγχος των ερευνητικών υποθέσεων που 

αφορούν την θεώρηση της τεχνικής των Ηλεκτρονικών Αγορών (ΗΑ) ως χρήσιµης, 

όπως αυτές παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 5. Η θεώρηση της τεχνικής ΗΑ ως 

χρήσιµης για την επιχειρησιακή λειτουργία δεν συσχετίζεται µε την διάσταση 

∆ιασυνδεσιµότητα ∆ικτύων (έλεγχος για Η21) και την διάσταση Ευελιξία ∆ικτύων 

(έλεγχος για Η22). Αυτό µπορεί να ερµηνευθεί από το γεγονός ότι η διενέργεια 

διεπιχειρησιακών συναλλαγών µε στόχο την προµήθεια ή αγορά προϊόντων ή 

υπηρεσιών µέσω των Ηλεκτρονικών Αγορών, είναι αρκετά απλή διαδικασία (από 

τεχνική άποψη) καθώς δεν απαιτεί την ύπαρξη Πληροφοριακής Υποδοµής και 

σηµαντικών επενδύσεων σε Πληροφοριακά Συστήµατα. Πιο συγκεκριµένα απαιτείται 

µόνο η διασύνδεση µε το διαδίκτυο της επιχείρησης που κάνει χρήση της τεχνικής ΗΑ 

προκειµένου να πραγµατοποιήσει αγορά προϊόντων. Συνεπώς τόσο οι διαστάσεις της 

διασυνδεσιµότητας των δικτύων (network connectivity) που αναφέρθηκαν παραπάνω, 

όσο και διαστάσεις που αφορούν τα Πληροφοριακά Συστήµατα της επιχείρησης δεν 

εµφανίζουν στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις µε την θεώρηση της τεχνικής των ΗΑ ως 

χρήσιµης για την επιχειρησιακή λειτουργία, που να µας οδηγούν στην αποδοχή των 

αντίστοιχων ερευνητικών υποθέσεων (έλεγχος για Η23, Η24, Η25, Η26). Ωστόσο οι 

συσχετίσεις των συγκεκριµένων διαστάσεων µε την θεώρηση της τεχνικής ως χρήσιµης 

είναι θετικές (πλην της διάστασης που αφορά την ικανοποίηση από την λειτουργικότητα 
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των ΠΣ που είναι οριακά αρνητική) κάτι που υποδεικνύει ότι σαφώς οι συγκεκριµένες 

διαστάσεις δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά µε την τεχνική ΗΑ.  

 

Ερευνητική Υπόθεση Συντελεστής 
Pearson’s (r) 

Επίπεδο  
Στατιστικής 

Σηµαντικότητας 

Αποτέλεσµα 
ελέγχου 
υπόθεσης 

Η21: Η ΑντίληψηΗΑ εµφανίζει στατιστικά 
σηµαντική, θετική συσχέτιση µε την διάσταση 
∆ιασυνδεσιµότητα ∆ικτύων 

0,096 0,220 Απόρριψη 

Η22: Η ΑντίληψηΗΑ εµφανίζει στατιστικά 
σηµαντική, θετική συσχέτιση µε την διάσταση 
Ευελιξία ∆ικτύων 

0,090 
 

0,279 Απόρριψη 

Η23: Η ΑντίληψηΗΑ εµφανίζει στατιστικά 
σηµαντική, θετική συσχέτιση µε την διάσταση 
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων 

0,126 0,127 Απόρριψη 

Η24: Η ΑντίληψηΗΑ εµφανίζει στατιστικά 
σηµαντική, θετική συσχέτιση µε την διάσταση 
Ολοκλήρωση Εφαρµογών ΠΣ 

-0,010 0,903 Απόρριψη 

Η25: Η ΑντίληψηΗΑ εµφανίζει στατιστικά 
σηµαντική, θετική συσχέτιση µε την διάσταση 
Στρατηγική Χρήση των ΠΣ 

0,101 0,206 Απόρριψη 

Η26: Η ΑντίληψηΗΑ εµφανίζει στατιστικά 
σηµαντική, θετική συσχέτιση µε την διάσταση 
Προσαρµογή ΠΣ σε επιχειρησιακούς 
στόχους 

0,147 0,079 Απόρριψη 

 

Πίνακας 8.11 Έλεγχος Υποθέσεων που αφορούν την τεχνική ΗΑ 

 
 Στον Πίνακα 8.12 παρουσιάζεται ο έλεγχος των ερευνητικών υποθέσεων που 

αφορούν την θεώρηση της τεχνικής του Λογισµικού ∆ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

(SCM Λογισµικό) ως χρήσιµης, όπως αυτές παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 5. Πιο 

συγκεκριµένα η θεώρηση της τεχνικής SCM ως χρήσιµης εµφανίζει στατιστικά 

σηµαντική θετική συσχέτιση µε την ∆ιασυνδεσιµότητα των δικτύων (έλεγχος για Η31). Η 

ερµηνεία αυτής της συσχέτισης σχετίζεται µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες 

λειτουργίας της συγκεκριµένης τεχνικής. Προκειµένου να λειτουργήσει µία περισσότερο 

ολοκληρωµένη λύση διεπιχειρησιακής συνεργασίας µεταξύ των συνεργαζόµενων 

οργανισµών, απαιτούνται µεγαλύτερες και περισσότερες δυνατότητες διασύνδεσης 

µεταξύ των επιµέρους τµηµάτων των οργανισµών αυτών και των Πληροφοριακών τους 
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Συστηµάτων. Για την επιτυχηµένη λειτουργία όλων αυτών των υποσυστηµάτων και 

τµηµάτων αυξηµένη σηµασία έχουν οι δυνατότητες που προσφέρει η διασύνδεση των 

δικτύων (παράγραφος 5.4.1.1). Συνεπώς οργανισµοί µε βελτιωµένη και ισχυρή 

∆ιασυνδεσιµότητα των δικτύων υπολογιστών που διαθέτουν, είναι αναµενόµενο να 

διάκεινται περισσότερο θετικά έναντι της τεχνικής SCM. Αντίστοιχη είναι η ερµηνεία των 

επόµενων ελέγχων συσχετίσεων (έλεγχος για Η33, Η34, Η35, Η36) κατά τους οποίους η 

θεώρηση από τους ερωτώµενους της τεχνικής SCM ως χρήσιµης για την επιχειρησιακή 

λειτουργία, εµφανίζεται να συσχετίζεται θετικά και στατιστικά σηµαντικά µε την 

Ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΠΣ), την Ολοκλήρωση Εφαρµογών ΠΣ, 

την Στρατηγική Χρήση των ΠΣ και την Προσαρµογή των ΠΣ στους επιχειρησιακούς 

στόχους αντίστοιχα. Ωστόσο βάσει του ελέγχου για την Η32 απορρίπτεται η 

συγκεκριµένη υπόθεση καθώς η συσχέτιση µεταξύ των µεταβλητών είναι θετική, 

ωστόσο ασθενής και όχι στατιστικά σηµαντική.  

Ερευνητική Υπόθεση Συντελεστής 
Pearson’s (r)  

Επίπεδο  
Στατιστικής 

Σηµαντικότητας 

Αποτέλεσµα 
ελέγχου 
υπόθεσης 

Η31: Η ΑντίληψηSCM εµφανίζει στατιστικά 
σηµαντική, θετική συσχέτιση µε την διάσταση 
∆ιασυνδεσιµότητα ∆ικτύων 

0,216 0,005 Αποδοχή 

Η32: Η ΑντίληψηSCM εµφανίζει στατιστικά 
σηµαντική, θετική συσχέτιση µε την διάσταση 
Ευελιξία ∆ικτύων 

0,082 0,322 Απόρριψη 

Η33: Η ΑντίληψηSCM εµφανίζει στατιστικά 
σηµαντική, θετική συσχέτιση µε την διάσταση 
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων 

0,211 0,010 Αποδοχή 

Η34: Η ΑντίληψηSCM εµφανίζει στατιστικά 
σηµαντική, θετική συσχέτιση µε την διάσταση 
Ολοκλήρωση Εφαρµογών ΠΣ 

0,187 0,018 Αποδοχή 

Η35: Η ΑντίληψηSCM εµφανίζει στατιστικά 
σηµαντική, θετική συσχέτιση µε την διάσταση 
Στρατηγική Χρήση των ΠΣ 

0,173 0,029 Αποδοχή 

Η36: Η ΑντίληψηSCM εµφανίζει στατιστικά 
σηµαντική, θετική συσχέτιση µε την διάσταση 
Προσαρµογή ΠΣ σε επιχειρησιακούς 
στόχους 

0,183 0,029 Αποδοχή 

Πίνακας 8.12  Έλεγχος Υποθέσεων που αφορούν την τεχνική SCM 
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 Εξετάζοντας συγκεντρωτικά τους πίνακες 8.10, 8.11, 8.12 προκύπτει ότι από τις έξι 

υποθέσεις που αφορούν την εξέταση της ενδεχόµενης συσχέτισης µεταξύ θεώρησης 

των τεχνικών διεξαγωγής διεπιχειρησιακών συναλλαγών ως χρήσιµων για την 

επιχειρησιακή λειτουργία και των συγκεκριµένων έξι διαστάσεων (όπως αυτές 

προσδιορίστηκαν στο κεφάλαιο 5), στον Πίνακα 8.10 (που αφορά την τεχνική EDI) µία 

υπόθεση γίνεται αποδεκτή, στον Πίνακα 8.11 (που αφορά την τεχνική ΗΑ) καµία 

υπόθεση δεν γίνεται αποδεκτή, ενώ στον Πίνακα 8.12 (που αφορά την τεχνική SCM) 

πέντε υποθέσεις γίνονται αποδεκτές. Γίνεται εµφανές, κάτι που είναι αποδεκτό τόσο στα 

πλαίσια της θεωρίας όσο και βάσει των προαναφερθέντων στην παρούσα παράγραφο 

ότι η αντίληψη για την χρησιµότητα των πιο σύνθετων και ολοκληρωµένων τεχνικών 

διεξαγωγής διεπιχειρησιακών συναλλαγών συσχετίζεται µε πιο αυξηµένα και 

βελτιωµένα επίπεδα πληροφοριακής υποδοµής και πληροφοριακών συστηµάτων. 
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8.3.2 Βαθµός Χρήσης τεχνικών ∆ΠΣ - Πληροφοριακή Υποδοµή και ΠΣ 

 Για την εξέταση της συσχέτισης µεταξύ Βαθµού Χρήσης τεχνικών ∆ΠΣ, 

Πληροφοριακής Υποδοµής (ΠΥ) και Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΠΣ), έγινε χρήση 

του συντελεστή Spearman’s rho καθώς η µεταβλητή Βαθµός Χρήσης ∆ΠΣ δεν 

ακολουθεί την κανονική κατανοµή. Ο Βαθµός Χρήσης των ∆ΠΣ αφορά το ποσοστό της 

χρηµατικής αξίας των συνολικών προµηθειών72. Στον Πίνακα 8.13 παρουσιάζεται ο 

έλεγχος των ερευνητικών υποθέσεων που αφορούν τον Βαθµό Χρήσης των ∆ΠΣ, όπως 

αυτές παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 5. 

 

Ερευνητική Υπόθεση Συντελεστής  
Spearman’s 

(rho) 

Επίπεδο 
Στατιστικής 
σηµαν/τητας 

Αποτέλεσµα 
ελέγχου 
υπόθεσης 

Η41: Ο Βαθµός Χρήσης ∆ΠΣ εµφανίζει στατιστικά 
σηµαντική, θετική συσχέτιση µε την διάσταση 
∆ιασυνδεσιµότητα ∆ικτύων 

0,119 0,127 Απόρριψη 

Η42: Ο Βαθµός Χρήσης ∆ΠΣ εµφανίζει στατιστικά 
σηµαντική, θετική συσχέτιση µε την διάσταση 
Ευελιξία ∆ικτύων 

0,012 0,887 Απόρριψη 

Η43: Ο Βαθµός Χρήσης ∆ΠΣ εµφανίζει στατιστικά 
σηµαντική, θετική συσχέτιση µε την διάσταση 
Ασφάλεια ΠΣ 

0,089 0,280 Απόρριψη 

Η44: Ο Βαθµός Χρήσης ∆ΠΣ εµφανίζει στατιστικά 
σηµαντική, θετική συσχέτιση µε την διάσταση 
Ολοκλήρωση Εφαρµογών ΠΣ 

0,064 0,422 Απόρριψη 

Η45: Ο Βαθµός Χρήσης ∆ΠΣ εµφανίζει στατιστικά 
σηµαντική, θετική συσχέτιση µε την διάσταση 
Στρατηγική Χρήση των ΠΣ 

0,168 0,033 Αποδοχή 

Η46: Ο Βαθµός Χρήσης ∆ΠΣ εµφανίζει στατιστικά 
σηµαντική, θετική συσχέτιση µε την διάσταση 
Προσαρµογή ΠΣ σε επιχειρησιακούς στόχους 

0,084 0,319 Απόρριψη 

Πίνακας 8.13  Έλεγχος Υποθέσεων που αφορούν τον Βαθµό Χρήσης ∆ΠΣ - ΠΥ  

Πιο συγκεκριµένα ο Βαθµός Χρήσης των ∆ΠΣ εµφανίζει ασθενή θετική συσχέτιση µε 

την διάσταση της Πληροφοριακής Υποδοµής που αφορά την ∆ιασυνδεσιµότητα των 

∆ικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ωστόσο η συσχέτιση αυτή δεν είναι στατιστικά 

                                                 
72 Οι τιµές που λαµβάνει η κάθε µεταβλητή στα πλαίσια της διαδικασίας κωδικοποίησης, είναι: 1 για 
ποσοστό 0%, 2 για ποσοστό 0 έως 15%, 3 για ποσοστό 15 έως 25%, 4 για ποσοστό  25 έως 40%, 5 για 
ποσοστό άνω του 40%. 
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σηµαντική µε αποτέλεσµα να µην επιβεβαιώνεται η Υπόθεση Η41. Όµοια είναι η 

συσχέτιση µε τις διαστάσεις Ευελιξία ∆ικτύων, Ασφάλεια ΠΣ, Ολοκλήρωση Εφαρµογών 

ΠΣ και Προσαρµογή ΠΣ στους επιχειρησιακούς στόχους (έλεγχος για Η42, Η43, Η44, Η46, 

αντίστοιχα). Ωστόσο η χρήση (για την ακρίβεια ο Βαθµός Χρήσης) των ΠΣ για την 

επίτευξη στρατηγικών στόχων εµφανίζει στατιστικά σηµαντική θετική συσχέτιση µε τον 

Βαθµό Χρήσης των ∆ΠΣ µε αποτέλεσµα να γίνεται αποδεκτή η Υπόθεση Η45. Η 

ασθενής θετική συσχέτιση µεταξύ των προαναφερθέντων διαστάσεων και του Βαθµού 

Χρήσης είναι λογικό να υφίσταται καθώς για την χρήση και ιδιαίτερα την χρήση σε 

µεγάλο βαθµό των ∆ΠΣ απαιτείται υποδοµή σε τεχνολογίες υπολογιστών, δικτύων και 

τηλεπικοινωνιών  που στην περίπτωση τεχνικών ∆ΠΣ όπως είναι η τεχνική SCM 

Λογισµικού (όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη παράγραφο) είναι σηµαντικότερη. 

Με δεδοµένο ότι η τεχνική ∆ΠΣ που χρησιµοποιείται σε µεγαλύτερο βαθµό είναι η 

τεχνική των Ηλεκτρονικών Αγορών, µία τεχνική που απαιτεί µόνο την δυνατότητα 

διασύνδεσης της επιχείρησης µε το διαδίκτυο και την χρήση ενός web browser, 

ενδεχοµένως ερµηνεύει την ασθενή αυτή, ωστόσο θετική, συσχέτιση.    

Γενικότερο συµπέρασµα από τον έλεγχο των ανωτέρω υποθέσεων είναι ότι ο 

Βαθµός Χρήσης των ∆ΠΣ πράγµατι συσχετίζεται θετικά µε τις διαστάσεις της ευρύτερης 

Πληροφοριακής Υποδοµής και των Πληροφοριακών Συστηµάτων των επιχειρήσεων, 

χωρίς ωστόσο η συσχέτιση αυτή να είναι ισχυρή, σε συµφωνία µε την έρευνα που έχει 

διεξαχθεί στο αντικείµενο αυτό (Rao et al 2007). 
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8.3.3 Μέγεθος Οργανισµών και Βαθµός Χρήσης ∆ΠΣ 

 Όπως προαναφέρθηκε στο κεφάλαιο 5 (βλ. παράγραφο 5.4.4), θεωρείται γενικά ότι 

οι µεγαλύτεροι οργανισµοί διαθέτουν τους οικονοµικούς και τεχνολογικούς πόρους για 

να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες και να απορροφήσουν τον σχετικό κίνδυνο (Welsh 

& White 1981, Alpar & Reeves 1990, Thong & Yap 1995). Για τον έλεγχο της 

ενδεχόµενης θετικής συσχέτισης µεταξύ της µεταβλητής Βαθµός Χρήσης και των 

µεταβλητών που εκφράζουν το µέγεθος του οργανισµού, που στην παρούσα έρευνα 

είναι ο κύκλος εργασιών, η αξία των προµηθειών και ο αριθµός των εργαζοµένων, 

χρησιµοποιήθηκε ο συντελεστής Spearman’s rho καθώς η µεταβλητή Βαθµός Χρήσης 

∆ΠΣ δεν ακολουθεί την κανονική κατανοµή. Τα αποτελέσµατα του συντελεστή αυτού 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.14, όπου δεν διαπιστώνεται στατιστικά σηµαντική θετική 

συσχέτιση και συνεπώς δεν επιβεβαιώνεται η υπόθεση Η5 (Απόρριψη). 

 

      
Κύκλος 

Εργασιών 
Αξία 

Προµηθειών 
Αριθµός 

Εργαζοµένων 
Spearman's 
rho 

Βαθµός 
Χρήσης  
∆ΠΣ 

Correlation 
Coefficient ,114 ,097 ,008 

    Sig. (2-tailed) ,163 ,283 ,913 
    N 152 125 170 
 

Πίνακας 8.14 Σχέση µεταξύ µεγέθους οργανισµών και Βαθµού Χρήσης 

 Η ερµηνεία που µπορεί να δοθεί στο αποτέλεσµα αυτό είναι ότι η χρήση ορισµένων 

τεχνικών ∆ΠΣ (π.χ. Ηλεκτρονικές Αγορές) δεν συνεπάγεται απαραίτητα µεγάλο 

οικονοµικό κόστος ούτε ιδιαίτερες επενδύσεις σε τεχνολογίες πληροφορικής. Κατ’ 

επέκταση είναι σχετικά αδιάφορο το µέγεθος του οργανισµού για την υιοθέτηση και 

χρήση τεχνικών ∆ΠΣ. Στα πλαίσια αυτά, η µεγάλη χρήση των ΗΑ από τις επιχειρήσεις 

που ερευνήθηκαν ενδεχοµένως να ερµηνεύει και το αποτέλεσµα του ανωτέρω ελέγχου.   
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8.3.4 ∆ΠΣ - ∆ιαστάσεις που αφορούν την αντίληψη για τα Πλεονεκτήµατα, 
Μειονεκτήµατα 
 

 Η αντίληψη για τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα χρήσης των τεχνικών ∆ΠΣ έχει 

µεγάλη σηµασία στην παρούσα έρευνα, καθώς µε βάσει την προϋπάρχουσα έρευνα 

στο αντικείµενο της υιοθέτησης τεχνολογικών καινοτοµιών, αλλά και ειδικότερα των 

διαφόρων τεχνικών ∆ΠΣ, αποτελούν παράγοντες προσδιορισµού της υιοθέτησης 

αυτών. Στον Πίνακα 8.15 παρουσιάζεται ο έλεγχος των ερευνητικών υποθέσεων (όπως 

παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 5) που αφορούν τον Βαθµό Χρήσης των τεχνικών ∆ΠΣ 

(όπως αυτός περιγράφηκε στην παράγραφο 8.4.2) σε σχέση µε την αντίληψη των 

στελεχών των ερωτώµενων οργανισµών για τα χαρακτηριστικά των τεχνικών ∆ΠΣ . 

Ερευνητική Υπόθεση Συντελεστής  
Spearman’s 

(rho) 

Επίπεδο 
Στατ/κης 
Σηµ/τητας 

Αποτέλεσµα 
ελέγχου 
υπόθεσης 

Η61: Ο Βαθµός Χρήσης των ∆ΠΣ εµφανίζει 
στατιστικά σηµαντική θετική συσχέτιση µε την 
αντίληψη για τα πλεονεκτήµατα χρήσης των ∆ΠΣ 
που αφορούν την Βελτίωση Αγοράς 

,207 ,007 Αποδοχή 

Η62: Ο Βαθµός Χρήσης των ∆ΠΣ εµφανίζει 
στατιστικά σηµαντική θετική συσχέτιση µε την 
αντίληψη για τα πλεονεκτήµατα χρήσης των ∆ΠΣ 
που αφορούν την ∆ιεπιχειρησιακή Συνεργασία 

,053 ,498 Απόρριψη 

Η71: Ο Βαθµός Χρήσης των ∆ΠΣ εµφανίζει 
στατιστικά σηµαντική αρνητική συσχέτιση µε την 
αντίληψη για τα µειονεκτήµατα χρήσης των ∆ΠΣ 
που αφορούν τους Χρηµατοικονοµικούς Κινδύνους 

-,180 ,019 Αποδοχή 

Η72: Ο Βαθµός Χρήσης των ∆ΠΣ εµφανίζει 
στατιστικά σηµαντική αρνητική συσχέτιση µε την 
αντίληψη για τα µειονεκτήµατα χρήσης των ∆ΠΣ 
που αφορούν τα Προβλήµατα Εµπιστοσύνης 

-,335 ,000 Αποδοχή 

Πίνακας 8.15  Έλεγχος Υποθέσεων που αφορούν τον Βαθµό Χρήσης ∆ΠΣ –  
    χαρακτηριστικά ∆ΠΣ 
 
 Πιο συγκεκριµένα ο Βαθµός Χρήσης των τεχνικών ∆ΠΣ παρουσιάζει αρκετά ισχυρή 

θετική, στατιστικά σηµαντική, συσχέτιση µε την αντίληψη για τα πλεονεκτήµατα χρήσης 

των ∆ΠΣ που αφορούν την Βελτίωση της Αγοράς µε αποτέλεσµα να γίνεται αποδεκτή η 

Υπόθεση Η61. Ωστόσο δεν γίνεται αποδεκτή η Υπόθεση Η62  που αφορά το 

αντιλαµβανόµενο πλεονέκτηµα της ∆ιεπιχειρησιακής Συνεργασίας καθώς η συσχέτιση 
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είναι ασθενής και όχι στατιστικά σηµαντική. Αναλύοντας τις διαστάσεις (παράγραφος 

8.2.3.1) διαπιστώνουµε ότι η Βελτίωση της Αγοράς αποτελείται από τις επιµέρους 

µεταβλητές - πλεονεκτήµατα : Μείωση κόστους αγοράς προϊόντων, Χαµηλότερο κόστος 

συναλλαγής και αµοιβών, Πληρωµή στην πραγµατική τιµή αγοράς των προϊόντων, 

Βελτίωση διαφάνειας κατά την τιµολόγηση, Βελτίωση αναζήτησης πληροφοριών 

σχετικών µε την διαθεσιµότητα των προϊόντων. Οι µεταβλητές αυτές παρατηρούµε ότι 

έχουν ως κοινό σηµείο την µείωση τους κόστους (µε εξαίρεση ίσως την τελευταία), κάτι 

που µας οδηγεί σε ένα πρώτο συµπέρασµα ότι ο βαθµός χρήσης των τεχνικών ∆ΠΣ 

συσχετίζεται µε την αντίληψη για την µείωση του κόστους µέσω αυτών, που είναι 

σύµφωνο µε την προϋπάρχουσα έρευνα και βιβλιογραφία (Bakos 1991,1997,1998, Rao 

et al 2007, Davila et al 2003).  

 Η διάσταση που αφορά την Βελτίωση της ∆ιεπιχειρησιακής Συνεργασίας αποτελείται 

από τις επιµέρους µεταβλητές - πλεονεκτήµατα: Μείωση χρόνου µεταξύ παραγγελίας – 

παράδοσης, Αποτελεσµατική µεταφορά προϊόντων, Βελτίωση διαχείρισης αποθεµάτων, 

Βελτίωση συνεργασίας µε προµηθευτές κατά τον σχεδιασµό και ανάπτυξη του 

προϊόντος. Η µη ύπαρξη σηµαντικής συσχέτισης της συγκεκριµένης διάστασης µε τον 

Βαθµό Χρήσης θα µπορούσε να ερµηνευθεί (όπως και στην προηγούµενη παράγραφο) 

από το γεγονός ότι ο Βαθµός Χρήσης των ∆ΠΣ αφορά κυρίως τον Βαθµό Χρήσης των 

ΗΑ (κεφάλαιο 7), εποµένως η έλλειψη δυνατοτήτων ολοκλήρωσης73, µέχρι στιγµής, µε 

τα υπάρχοντα Πληροφοριακά Συστήµατα των επιχειρήσεων τόσο των αγοραστών όσο 

και των πωλητών σε βαθµό τέτοιο που να οδηγούµαστε στην ηλεκτρονική εφοδιαστική 

αλυσίδα (e-supply chain), δεν επιτρέπει την επίτευξη πλεονεκτηµάτων (όπως αυτό που 

εκφράζει η διάσταση της διεπιχειρησιακής συνεργασίας) που µόνο µέσω της 

ολοκληρωµένης εφοδιαστικής αλυσίδας θα µπορούσαν να επιτευχθούν. 

                                                 
73 Των πλατφόρµων που προσφέρουν οι υπάρχουσες Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα 
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 Επιπλέον ο Βαθµός Χρήσης των τεχνικών ∆ΠΣ παρουσιάζει στατιστικά σηµαντικές 

αρνητικές συσχετίσεις µε την αντίληψη για τα µειονεκτήµατα χρήσης (ανασταλτικούς 

παράγοντες χρήσης) των ∆ΠΣ. Πιο συγκεκριµένα αρνητική είναι η συσχέτιση µε τον 

παράγοντα που αφορούν τους Χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους που σχετίζονται µε την 

υιοθέτηση και χρήση ∆ΠΣ, µε αποτέλεσµα να γίνεται αποδεκτή η Υπόθεση Η71, ενώ 

πολύ ισχυρή αρνητική συσχέτιση εµφανίζει µε την αντίληψη για τα Προβλήµατα 

Εµπιστοσύνης που προκύπτουν από την χρήση των ∆ΠΣ και κατά συνέπεια γίνεται 

αποδεκτή η Υπόθεση Η72. Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω ελέγχων επιβεβαιώνουν την 

προγενέστερη έρευνα που αφορά την υιοθέτηση τεχνικών ∆ΠΣ (Rao et al 2007, Davila 

et al 2003), ενώ η ερµηνεία τους έρχεται σε συµφωνία µε την ερµηνεία των ελέγχων 

που παρουσιάστηκαν στις προηγούµενες παραγράφους. Πιο συγκεκριµένα στην 

διάσταση Χρηµατοοικονοµικοί Κίνδυνοι περιλαµβάνονται µεταβλητές που αφορούν το 

υψηλό κόστος υλοποίησης, την δυσκολία και τον µεγάλο χρόνο που απαιτείται για την 

ολοκλήρωση (integration) των τεχνικών ∆ΠΣ µε τα προϋπάρχοντα ΠΣ, αλλά κυρίως 

µεταβλητές που σχετίζονται µε το υψηλό κόστος αναπροσαρµογής των επιχειρησιακών 

διεργασιών. ∆εδοµένου ότι ο Βαθµός Χρήσης των ∆ΠΣ αφορά κυρίως την τεχνική των 

ΗΑ, γίνεται αντιληπτό ότι οι ανάγκες ολοκλήρωσης που προκύπτουν από την εφαρµογή 

των ΗΑ είναι πράγµατι αυξηµένες και το αντίστοιχο κόστος µεγάλο. Όµοια η διάσταση 

που αφορά την αντίληψη για τα Προβλήµατα Εµπιστοσύνης αποτελείται από 

µεταβλητές που σχετίζονται µε την Αβεβαιότητα για εξακρίβωση της ταυτότητας των 

συναλλασσόµενων, για την ασφάλεια και ακεραιότητα των συναλλαγών, για την 

απώλεια εµπιστευτικών πληροφοριών, για την δυνατότητα επίλυσης προβληµάτων. 

Παρατηρούµε ότι όλες αυτές οι µεταβλητές αφορούν µειονεκτήµατα που κατά κύριο 

λόγο σχετίζονται µε την τεχνική ΗΑ καθώς τόσο η τεχνική SCM Λογισµικού όσο και η 

τεχνική EDI είναι περισσότερο ασφαλείς κατά την διενέργεια συναλλαγών µεταξύ των 
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συνεργαζόµενων επιχειρήσεων. Συνεπώς µε δεδοµένη την υψηλή χρήση της τεχνικής 

ΗΑ από τις επιχειρήσεις που συµµετείχαν στην παρούσα έρευνα, ερµηνεύεται η υψηλή 

αρνητική συσχέτιση του Βαθµού Χρήσης µε τα Προβλήµατα Εµπιστοσύνης που 

προκύπτουν από την χρήση των ∆ΠΣ.      
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8.4 ∆ιαφορές ανάµεσα στους χρήστες και στους µη χρήστες τεχνικών ∆ΠΣ 

 Ο πιο κοινός τύπος διµεταβλητής ανάλυσης ανάµεσα σε ονοµαστικές (nominal) 

µεταβλητές είναι η χρήση των πινάκων συνάφειας (cross tabulation). Στην 

πραγµατικότητα οι µεταβλητές δεν χρειάζεται να είναι ονοµαστικές καθώς τόσο 

µεταβλητές διαστήµατος όσο και µεταβλητές τάξης µπορούν να αναλυθούν µε αυτό τον 

τρόπο αν πρώτα τις κατηγοριοποιήσουµε (Kinnear & Taylor 1996, σ. 601). Με τους 

πίνακες συνάφειας χρησιµοποιείται ο έλεγχος Chi-square στον οποίο η µηδενική 

υπόθεση είναι ότι οι δύο µεταβλητές είναι ανεξάρτητες η µία από την άλλη, ενώ η 

εναλλακτική είναι ότι οι µεταβλητές δεν είναι ανεξάρτητες και συνεπώς υφίσταται κάποια 

σχέση ανάµεσα στις δύο µεταβλητές (ωστόσο δεν αναφέρεται στην φύση της σχέσης). 

Η µηδενική υπόθεση απορρίπτεται σε περίπτωση που ο συντελεστής Chi-square 

προκύπτει στατιστικά σηµαντικός, ανάλογα µε το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 

που έχει επιλεγεί. 

 Κατά την χρήση του Chi-square πρέπει να έχουµε µέγεθος κελιών (του αντίστοιχου 

πίνακα συνάφειας) µεγαλύτερο του πέντε74. Στην πραγµατικότητα πρέπει να 

εξασφαλίζεται το γεγονός ότι όχι περισσότερα από το 20% των κελιών στον πίνακα 

έχουν αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες του 5 και καµία από τις αναµενόµενες 

συχνότητες δεν είναι µικρότερη του 1 (Diamantopoulos & Schlegelmilch 1997, σ. 177, 

Σιώµκος & Βασιλικοπούλου 2005, σ. 177). Αν αυτό δεν συµβαίνει γενικά συνιστάται να 

επανακωδικοποιούνται οι τιµές της µεταβλητής ώστε να δοθεί αναµενόµενη συχνότητα 

τουλάχιστον 5 (Kinnear & Taylor 1996, σ. 603). 

 Στην παρούσα διατριβή η χρήση του ελέγχου Chi-square γίνεται προκειµένου να 

εξακριβωθεί κατά πόσο είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους οι εξής µεταβλητές: (α) Γίνεται 

χρήση των ∆ΠΣ, (β) Αντιλαµβανόµενα Οφέλη από την Χρήση ∆ΠΣ/ Μειονεκτήµατα Από 

                                                 
74 Αν κάποια κελιά έχουν αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες του 5, τότε το ‘Fisher’s Exact Test’ 
θεωρείται καταλληλότερο (Σιώµκος & Βασιλικοπούλου 2005, σ. 178). 
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την Χρήση ∆ΠΣ. Ο έλεγχος των υποθέσεων της οµάδας 9 και 10 (που 

προσδιορίστηκαν στο Κεφάλαιο 5) παρουσιάζεται στον Πίνακα 8.16 και στον Πίνακα 

8.17 αντίστοιχα.  

Ερευνητική Υπόθεση Συντελεστής 
Χ

2 (Chi-
Square)   

 

Επίπεδο  
Στατιστικής  

Σηµαντικότητας 

Αποτέλεσµα 
ελέγχου 
υπόθεσης 

Η91: Η αντίληψη για την µείωση του κόστους 
αγοράς πρώτων υλών µέσω ∆ΠΣ, είναι 
ανεξάρτητη της χρήσης ή όχι των ∆ΠΣ 

6,631 
 

0,036 Απόρριψη 

Η92: Η αντίληψη για την επίτευξη χαµηλότερου 
κόστους συναλλαγής µέσω ∆ΠΣ, είναι ανεξάρτητη 
της χρήσης ή όχι των ∆ΠΣ 

0,604 
 

0,739 Αποδοχή 

Η93: Η αντίληψη για δυνατότητα πληρωµής στην 
πραγµατική τιµή µέσω ∆ΠΣ, είναι ανεξάρτητη της 
χρήσης ή όχι των ∆ΠΣ 

1,077 
 

0,584 Αποδοχή 

Η94: Η αντίληψη για την µείωση του κόστους 
αγοράς πρώτων υλών µέσω ∆ΠΣ είναι 
ανεξάρτητη της χρήσης ή όχι των ∆ΠΣ 

3,364 0,186 Αποδοχή 

Η95: Η αντίληψη για την δυνατότητα αναζήτησης 
πληροφοριών σχετικών µε την διαθεσιµότητα των 
προϊόντων µέσω ∆ΠΣ, είναι ανεξάρτητη της 
χρήσης ή όχι των ∆ΠΣ 

1,086 0,297 Αποδοχή 

Η96: Η αντίληψη για την µείωση του χρόνου 
µεταξύ παραγγελίας προϊόντων και παράδοσής 
τους µέσω ∆ΠΣ, είναι ανεξάρτητη της χρήσης ή 
όχι των ∆ΠΣ 

1,585 0,453 Αποδοχή 

Η97: Η αντίληψη για την αποτελεσµατικότερη 
µεταφορά προϊόντων ή πρώτων υλών µέσω ∆ΠΣ, 
είναι ανεξάρτητη της χρήσης ή όχι των ∆ΠΣ 

4,303 0,116 Αποδοχή 

Η98: Η αντίληψη για την βελτίωση διαχείρισης των 
αποθεµάτων µέσω ∆ΠΣ, είναι ανεξάρτητη της 
χρήσης ή όχι των ∆ΠΣ 

0,546  0,761 Αποδοχή 

Η99: Η αντίληψη για την βελτίωση της 
συνεργασίας µε τους προµηθευτές κατά τον 
σχεδιασµό και ανάπτυξη προϊόντος µέσω ∆ΠΣ, 
είναι ανεξάρτητη της χρήσης ή όχι των ∆ΠΣ 

0,875 0,646 Αποδοχή 

Πίνακας 8.16 Έλεγχος Υποθέσεων που αφορούν τα Πλεονεκτήµατα χρήσης των ∆ΠΣ 

 Για την διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων η µεταβλητή Γίνεται Χρήση κωδικοποιείται 

µε τις τιµές ‘0 – ∆εν Γίνεται Χρήση’, ‘1 – Γίνεται Χρήση’, ενώ η µεταβλητή 

Αντιλαµβανόµενα Οφέλη Χρήσης75 κωδικοποιείται µε τις τιµές: 

                                                 
75 Αντίστοιχα κωδικοποιείται η µεταβλητή Αντιλαµβανόµενα Μειονεκτήµατα Χρήσης στα πλαίσια του 
ελέγχου της υπόθεσης 10 . 
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1 – ‘∆ιαφωνώ Απόλυτα’, ‘∆ιαφωνώ’ 

2 – ‘Ούτε ∆ιαφωνώ Ούτε Συµφωνώ’ 

3 – ‘Συµφωνώ’, ‘Συµφωνώ Απόλυτα’ 

 Ωστόσο στα πλαίσια του ελέγχου της υπόθεσης Η95, έγινε επανακωδικοποίηση της 

µεταβλητής που εκφράζει το αναµενόµενο πλεονέκτηµα ως εξής:  

1 – ‘∆ιαφωνώ Απόλυτα’, ‘∆ιαφωνώ’, ‘Ούτε ∆ιαφωνώ Ούτε Συµφωνώ’, 

2 – ‘Συµφωνώ’, ‘Συµφωνώ Απόλυτα’, 

καθώς 2 κελιά (33,3%) στον αρχικό πίνακα (µε τις τρεις κωδικοποιήσεις) είχαν 

αναµενόµενη συχνότητα µικρότερη του 5. 

 Παρατηρώντας τα αποτελέσµατα ελέγχου της Υπόθεσης 9, όπως αυτά 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.16, παρατηρούµε ότι είναι σε µεγάλο βαθµό 

αναµενόµενα. Η έλλειψη διαφοροποίησης (εκτός από την υπόθεση Η91) µεταξύ 

χρηστών των ∆ΠΣ και µη χρηστών έναντι των αντιλαµβανόµενων πλεονεκτηµάτων, 

ερµηνεύεται ως σχετική αδιαφορία των χρηστών των τεχνικών ∆ΠΣ (όπως αυτή η 

χρήση έχει οριστεί στα πλαίσια της παρούσας διατριβής) για τα πλεονεκτήµατα που 

προκύπτουν από την χρήση των ∆ΠΣ. Προφανώς η χρήση των ∆ΠΣ δεν µεταβάλλει τις 

απόψεις τους για αυτά (ούτε χειροτερεύει την άποψή τους, ούτε την βελτιώνει), µε 

αποτέλεσµα τα πλεονεκτήµατα της χρήσης να µην γίνονται αντιληπτά σε όλες τις 

επιχειρήσεις που απλά (ανεξάρτητα από τον όγκο συναλλαγών τους) κάνουν χρήση 

των ∆ΠΣ. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τα αποτελέσµατα του ελέγχου της 

υπόθεσης Η6, κατά τον οποίο διαπιστώσαµε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ 

διαστάσεων που αφορούν τα αντιλαµβανόµενα πλεονεκτήµατα και του βαθµού χρήσης 

των ∆ΠΣ, µπορεί να ενισχύσει το συµπέρασµα ότι τα πλεονεκτήµατα πιθανότατα  

(όπως άλλωστε είναι και το αναµενόµενο βάσει της προγενέστερης έρευνας) γίνονται 

αντιληπτά µόνο όταν υφίσταται χρήση των ∆ΠΣ για υψηλό ποσοστό προµηθειών. 
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 Ωστόσο ένα ερώτηµα που ανακύπτει µετά τα ανωτέρω αναφερθέντα, και 

θεωρώντας ότι τα αντιλαµβανόµενα πλεονεκτήµατα που ερευνήθηκαν καλύπτουν 

επαρκώς τις αιτίες για τις οποίες οι επιχειρήσεις κάνουν χρήση των τεχνικών ∆ΠΣ,  

αφορά την λογική βάσει της οποίας οι επιχειρήσεις τελικά κάνουν χρήση των ∆ΠΣ. 

Βάσει της προγενέστερης αρθρογραφίας θα µπορούσαµε να θέσουµε ως βασικούς 

λόγους την ενδεχόµενη χρήση των ∆ΠΣ για λόγους εξυπηρέτησης της πολιτικής 

µάρκετινγκ των επιχειρήσεων, όπου για παράδειγµα κάνουν χρήση γιατί κάτι τέτοιο 

προβάλλεται από τις ίδιες ως αποτέλεσµα προβολής µίας καινοτοµικής και 

τεχνολογικής κουλτούρας που τις διαφοροποιεί από τον ανταγωνισµό ή γιατί και άλλες 

επιχειρήσεις (ανταγωνιστικές) κάνουν χρήση. Επίσης ενδεχοµένως σε πολλές 

περιπτώσεις να επιβάλλεται η χρήση τεχνικών ∆ΠΣ από τους προµηθευτές των 

επιχειρήσεων γιατί αποτελεί, για ειδικούς λόγους που αφορούν την µεταξύ τους σχέση, 

ένα εναλλακτικό και αξιόπιστο κανάλι διεξαγωγής διεπιχειρησιακών συναλλαγών. 

 Κατά τον έλεγχο της υπόθεσης Η10 (τα αποτελέσµατα του ελέγχου εµφανίζονται 

στον Πίνακα 8.17) που αφορά την αντίληψη των µειονεκτηµάτων που έχει η χρήση των 

∆ΠΣ, παρατηρούµε ότι τέσσερις από τους δέκα ελέγχους δεν επιβεβαιώνουν την αρχική 

υπόθεση. Οι τρεις από τις υποθέσεις που δεν επιβεβαιώνονται αφορούν την 

αβεβαιότητα που έχουν οι συναλλασσόµενοι κατά την διαδικασία διεξαγωγής 

ηλεκτρονικών προµηθειών. Αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η χρήση των ∆ΠΣ 

συσχετίζεται µε υψηλότερη αβεβαιότητα που αφορά την δυνατότητα επίλυσης 

προβληµάτων, την ασφάλεια και ακεραιότητα των δεδοµένων, την πιθανή απώλεια 

εµπιστευτικών πληροφοριών µέσω της χρήσης τεχνικών ∆ΠΣ. Στο συµπέρασµα αυτό 

οδηγούµαστε λαµβάνοντας υπόψη και τις τιµές του συντελεστή Pearson’s76 που 

αφορούν την συσχέτιση των συγκεκριµένων µεταβλητών που προκύπτουν από τις 

                                                 
76 Η χρήση του συντελεστή Pearson’s είναι δυνατή όταν η µία από τις δύο µεταβλητές είναι συνεχής και η 
άλλη είναι διχοτοµική (dichotomous) (Nunnally & Bernstein 1994, σ. 125, Pallant 2005).  
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υποθέσεις Η104, Η107, Η108, Η109 και αφορούν τα αντιλαµβανόµενα µειονεκτήµατα, µε την 

χρήση ή όχι των τεχνικών ∆ΠΣ, καθώς και στις τέσσερις περιπτώσεις ισχύει: r < -0,2 µε 

p<0,01(2-tailed).      

 Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον έλεγχο της υπόθεσης Η104, που αφορά 

την δυσκολία ολοκλήρωσης των τεχνικών ∆ΠΣ µε τα προϋπάρχοντα συστήµατα καθώς 

το αποτέλεσµα του συγκεκριµένου έλεγχου µπορεί να ερµηνευθεί ότι κατόπιν 

εφαρµογής ή χρήσης των ∆ΠΣ τα στελέχη των επιχειρήσεων αντιλαµβάνονται ότι δεν 

είναι εύκολη η ολοκλήρωση (διασύνδεση) µε τα προϋπάρχοντα συστήµατα. Αυτό 

µπορεί να σηµαίνει είτε ότι τα προϋπάρχοντα συστήµατα δεν είναι συµβατά µε τις 

τεχνικές ∆ΠΣ είτε ότι αντικειµενικές δυσκολίες που σχετίζονται µε την ίδια την 

επιχείρηση (παράδειγµα τοποθέτηση συστηµάτων σε διαφορετικά κτίρια ή γεωγραφικές 

περιοχές) ή µε τους προµηθευτές της (ενδεχοµένως δεν διαθέτουν υψηλού επιπέδου 

πληροφοριακή υποδοµή), δεν επιτρέπουν την ολοκλήρωση (integration). Αυτό το 

συµπέρασµα ενισχύεται από το γεγονός ότι όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 7, η χρήση 

των τεχνικών ∆ΠΣ σε µεγάλο βαθµό αφορά την χρήση της τεχνικής των Ηλεκτρονικών 

Αγορών, µίας τεχνικής που δεν απαιτεί ούτε επιφέρει υψηλές δυνατότητες 

ολοκλήρωσης.     
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Ερευνητική Υπόθεση Συντελεστής 
Χ

2  
(Chi-Square)   

Επίπεδο  
Στατιστικής  

Σηµαντικότητας 

Αποτέλεσµα 
ελέγχου 
υπόθεσης 

Η101: Η αντίληψη για το υψηλό κόστος 
εγκατάστασης των τεχνικών ∆ΠΣ77 είναι 
ανεξάρτητη της χρήσης ή όχι των ∆ΠΣ 

1,391 0,499 Αποδοχή 

Η102: Η αντίληψη για  το υψηλό κόστος 
αναπροσαρµογής των επιχειρησιακών διεργασιών 
που απαιτούνται για την υλοποίηση ∆ΠΣ είναι 
ανεξάρτητη της χρήσης ή όχι των ∆ΠΣ 

4,231 0,121 Αποδοχή 

Η103: Η αντίληψη για το υψηλό κόστος 
ολοκλήρωσης των τεχνικών ∆ΠΣ µε τα 
προϋπάρχοντα συστήµατα είναι ανεξάρτητη της 
χρήσης ή όχι των ∆ΠΣ 

1,933 0,380 Αποδοχή 

Η104: Η αντίληψη για την δυσκολία ολοκλήρωσης 
των ∆ΠΣ µε τα προϋπάρχοντα συστήµατα είναι 
ανεξάρτητη της χρήσης ή όχι των ∆ΠΣ 

8,231 0,016 Απόρριψη 

Η105: Η αντίληψη για τον µεγάλο χρόνο που 
απαιτείται για την ολοκλήρωση των ∆ΠΣ µε τα 
προϋπάρχοντα συστήµατα είναι ανεξάρτητη της 
χρήσης ή όχι των ∆ΠΣ 

3,349 0,187 Αποδοχή 

Η106: Η αντίληψη για την αβεβαιότητα που 
σχετίζεται µε την εξακρίβωση της πραγµατικής 
ταυτότητας των προµηθευτών µέσω ∆ΠΣ, είναι 
ανεξάρτητη της χρήσης ή όχι των ∆ΠΣ 

2,814 0,245 Αποδοχή 

Η107: Η αντίληψη για αβεβαιότητα που σχετίζεται 
µε την ασφάλεια και ακεραιότητα των συναλλαγών 
µέσω ∆ΠΣ, είναι ανεξάρτητη της χρήσης ή όχι των 
∆ΠΣ 

6,395 0,041 Απόρριψη 

Η108: Η αντίληψη για  αβεβαιότητα που σχετίζεται 
µε την πιθανή απώλεια εµπιστευτικών και 
ιδιωτικών πληροφοριών µέσω ∆ΠΣ είναι 
ανεξάρτητη της χρήσης ή όχι των ∆ΠΣ 

5,867 0,053 Απόρριψη 

Η109: Η αντίληψη για την αβεβαιότητα που 
σχετίζεται µε την δυνατότητα επίλυσης των 
προβληµάτων που συνήθως παρουσιάζονται κατά 
την διαδικασία προµηθειών µέσω ∆ΠΣ, είναι 
ανεξάρτητη της χρήσης ή όχι των ∆ΠΣ 

13,421 0,001 Απόρριψη 

Η1010: Η αντίληψη για την αβεβαιότητα που 
σχετίζεται µε την επικύρωση των όρων και 
συνθηκών του συµβολαίου των προµηθειών µέσω 
∆ΠΣ, είναι ανεξάρτητη της χρήσης ή όχι των ∆ΠΣ 

4,097 0,129 Αποδοχή 

 

Πίνακας 8.17  Έλεγχος Υποθέσεων που αφορούν Μειονεκτήµατα Χρήσης ∆ΠΣ  

 

                                                 
77 Οι τεχνικές ∆ΠΣ έχουν ως πεδίο εφαρµογής τους τον χώρο των προµηθειών των επιχειρήσεων 
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8.5 Λογαριθµική Παλινδρόµηση (Logistic Regression) 

 Στα πλαίσια της παραγράφου αυτής θα παρουσιαστεί η Λογαριθµική Παλινδρόµηση 

που είναι ένας τύπος παλινδρόµησης που χρησιµοποιεί την µέθοδο της µεγιστοποίησης 

των πιθανοτήτων αφού η εξαρτηµένη µεταβλητή µετατραπεί σε λογαριθµική µεταβλητή, 

δηλαδή η µέθοδος υπολογίζει λογαριθµικές πιθανότητες της εξαρτηµένης µεταβλητής. 

Στην παράγραφο 8.5.1 παρουσιάζεται το λογαριθµικό µοντέλο παλινδρόµησης, ενώ 

στην παράγραφο 8.5.2 παρουσιάζεται το µοντέλο που προκύπτει στα πλαίσια της 

παρούσας διατριβής, µε σχολιασµό των αντίστοιχων αποτελεσµάτων που παράγονται 

από το λογισµικό SPSS. 

 

8.5.1 Γενικό µοντέλο Λογαριθµικής Παλινδρόµησης 

 Η ανάλυση Πολλαπλής Παλινδρόµησης (Multiple Regression) είναι µία στατιστική 

τεχνική που µπορεί να χρησιµοποιηθεί προκειµένου να αναλύσει την σχέση µεταξύ µίας 

εξαρτηµένης µεταβλητής και περισσότερων της µίας ανεξάρτητων µεταβλητών 

(Αγιακλόγλου & Οικονόµου 2002, σ. 139). Όµοια η Λογαριθµική Παλινδρόµηση 

(Binary/Binominal Logistic Regression) χρησιµοποιείται για την πρόβλεψη µίας 

εξαρτηµένης µεταβλητής λαµβάνοντας υπόψη µία ή περισσότερες ανεξάρτητες 

µεταβλητές. Η Λογαριθµική Παλινδρόµηση, ωστόσο, αποτελεί µία µορφή 

παλινδρόµησης η οποία χρησιµοποιείται όταν η εξαρτηµένη µεταβλητή είναι διχοτοµική 

και οι ανεξάρτητες µεταβλητές είναι οποιουδήποτε τύπου µεταβλητές (Σιώµκος & 

Βασιλικοπούλου 2005, σ. 383). Η λογιστική παλινδρόµηση µπορεί να εφαρµοστεί και 

όταν οι υποθέσεις της παλινδρόµησης δεν ικανοποιούνται, µε αποτέλεσµα να είναι 

περισσότερο κατάλληλη σε πολλές περιπτώσεις και γι’ αυτό προτιµάται από πολλούς 

ερευνητές (Hair et al 1998, σ. 276). To λογαριθµικό µοντέλο παλινδρόµησης έχει την 

εξής µορφή: 
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α= η σταθερά του λογαριθµικού µοντέλου 

b= ο συντελεστής λογαριθµικής παλινδρόµησης 

p(X)= η πιθανότητα ότι το Χ θα συµβεί 

 

 Με χρήση κάποιων απλών αλγεβρικών µετασχηµατισµών η ανωτέρω εξίσωση 

έρχεται στην ακόλουθη µορφή που προσοµοιάζει καλύτερα την µορφή της εξίσωσης 

παλινδρόµησης (Nunnally & Bernstein 1994, σ. 674, Christensen 1997, σ. 116): 
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8.5.2 ∆ιεξαγωγή Λογαριθµικής Παλινδρόµησης 

 Η διχοτοµική (binary) λογιστική παλινδρόµηση χρησιµοποιείται όταν η εξαρτηµένη 

µεταβλητή είναι διχοτοµική και οι ανεξάρτητες µεταβλητές είναι οποιουδήποτε τύπου 

(ordinal, nominal,scale) (Σιώµκος & Βασιλικοπούλου 2005, σ. 383). Η εξαρτηµένη 

µεταβλητή Βαθµός Χρήσης εκφράζει το ποσοστό της χρηµατικής αξίας των συνολικών 

προµηθειών που προµηθεύεται η επιχείρηση µε χρήση τεχνικών ∆ΠΣ και 

κωδικοποιήθηκε υπό µορφή δύο τιµών 0 και 1. Η τιµή 0 εκφράζει τον µικρό Βαθµό 

Χρήσης των ∆ΠΣ και περιλαµβάνει τις τιµές που λαµβάνει η µεταβλητή Βαθµός Χρήσης 

από 0 (όταν δεν κάνει καθόλου χρήση των ∆ΠΣ) έως 15%. Η τιµή 1 εκφράζει τον 

µεγάλο Βαθµό Χρήσης των ∆ΠΣ δηλαδή άνω του 15% του συνολικού ποσοστού 

προµηθειών. Αντίστοιχα, ως ανεξάρτητες µεταβλητές τέθηκαν οι µεταβλητές που 

αφορούν τα αντιλαµβανόµενα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα όπως 

παρουσιάστηκαν στις προηγούµενες παραγράφους και προσδιορίστηκαν στο Κεφάλαιο 

5. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της διεξαγωγής της παλινδρόµησης 

(η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε είναι η Forward Stepwise Conditional) µε χρήση του 

SPSS και σχολιάζονται οι αντίστοιχοι πίνακες.  

 Στον Πίνακα 8.18 παρουσιάζεται το Omnibus Tests of Model Coefficients, που µας 

παρέχει µία ευρύτερη ένδειξη του πόσο καλά λειτουργεί το µοντέλο.  

 
 

    Chi-square df Sig. 
Step 1 Step 21,495 1 ,000 
  Block 21,495 1 ,000 
  Model 21,495 1 ,000 
Step 2 Step 4,442 1 ,035 
  Block 25,937 2 ,000 
  Model 25,937 2 ,000 

       Πίνακας 8.18 Omnibus Tests of Model Coefficients 
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Αυτό αναφέρεται ως τεστ καταλληλότητας (goodness of fit test), για το οποίο το 

επιθυµητό είναι να προκύψει στατιστικά σηµαντική τιµή (Pallant 2005, σ. 167) που 

πράγµατι προκύπτει για το συγκεκριµένο µοντέλο (p<0,05). 

 Στον Πίνακα 8.19 παρουσιάζεται το Hosmer and Lemeshow Test, το οποίο είναι ο 

πιο αξιόπιστος έλεγχος καταλληλότητας του µοντέλου που υφίσταται στο SPSS78 και 

ερµηνεύεται διαφορετικά από το omnibus κριτήριο που προαναφέρθηκε. Για το Hosmer 

and Lemeshow Test, η µη καταλληλότητα του µοντέλου υποδεικνύεται από τιµή 

σηµαντικότητας µικρότερη του 0,05, καθώς τότε απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση, 

δηλαδή ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάµεσα στις παρατηρούµενες και στις εκτιµώµενες 

τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής (Σιώµκος & Βασιλικοπούλου 2005, σ. 390). Συνεπώς 

προκειµένου να υποστηρίξουµε το µοντέλο µας στην πραγµατικότητα επιθυµούµε 

µεγαλύτερη τιµή από 0,05, όπου δεν µπορεί να απορριφθεί η µηδενική υπόθεση ότι 

δηλαδή δεν υπάρχει διαφορά και άρα το µοντέλο εκτιµά την προσαρµογή των στοιχείων 

σε ένα αποδεκτό επίπεδο. Στο µοντέλο που αναπτύσσεται στα πλαίσια της παρούσας 

έρευνας, η σηµαντικότητα είναι 0,866 που είναι µεγαλύτερη του 0,05 συνεπώς το 

µοντέλο εκτιµά ικανοποιητικά την προσαρµογή των στοιχείων. 

 
 

Step Chi-square df Sig. 
1 3,485 7 ,837 
2 3,897 8 ,866 

    Πίνακας 8.19 Hosmer and Lemeshow Test 
 

 Επίσης ο Πίνακας 8.20 που αναφέρεται ως Περίληψη Μοντέλου, µας παρέχει ακόµη 

περισσότερη πληροφόρηση σχετικά µε την χρησιµότητα του µοντέλου. Οι τιµές του Cox 

& Snell R Square και του Nagelkerke R Square µας παρέχουν µία ένδειξη του ποσού 

της µεταβλητότητας στην εξαρτηµένη µεταβλητή που ερµηνεύεται από το µοντέλο (από 

                                                 
78 Όπως αναφέρεται στο πρόγραµµα (λογισµικό) SPSS στο User’s Guide. 
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µία ελάχιστη τιµή 0 έως µία µέγιστη τιµή περίπου 1). Αυτά περιγράφονται ως ψευδο – 

R2 στατιστικά, που προσοµοιάζουν τις πραγµατικές R2 που παρέχονται από την 

πολλαπλή παλινδρόµηση. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα οι δύο τιµές είναι 0,145 και 

0,235 που σηµαίνει ότι µεταξύ του 14,5% και 23,5% της µεταβλητότητας της 

εξαρτηµένης µεταβλητής ερµηνεύεται από αυτό το σύνολο µεταβλητών.  

 
 

Step 
-2 Log 

likelihood 
Cox & Snell 
R Square 

Nagelkerke R 
Square 

1 137,938(a) ,122 ,197 
2 133,496(a) ,145 ,235 

(a) Η εκτίµηση (estimation) τερµατίστηκε στην πέµπτη επανάληψη επειδή οι εκτιµήσεις των  
 παραµέτρων µεταβλήθηκαν κατά λιγότερο του 0,001 

 

Πίνακας 8.20 Περίληψη Μοντέλου 

 Ο Πίνακας Ταξινόµησης (Πίνακας 8.21) µας παρέχει µία ένδειξη του πόσο καλά το 

µοντέλο µπορεί να προβλέψει την σωστή κατηγορία για κάθε περίπτωση. Το µοντέλο 

της έρευνας µε επιτυχία ταξινόµησε το 83,6% των παρατηρήσεων. 

 

  Παρατηρούµενες Προβλεπόµενες 

  Βαθµός Χρήσης 
Ποσοστό 
Σωστών 

  0 1   
Step 1 Βαθµός Χρήσης 0 134 0 100,0 
    1 29 2 6,5 
  Συνολικό Ποσοστό     82,4 
Step 2 Βαθµός Χρήσης 0 133 1 99,3 
    1 26 5 16,1 
  Συνολικό Ποσοστό     83,6 

(a) Η κρίσιµη τιµή (cut value) είναι  ,500 
 
Πίνακας 8.21 Πίνακας Ταξινόµησης (a) 

 

 Στον Πίνακα 8.22 προσδιορίζονται οι µεταβλητές που συµµετέχουν στην εξίσωση 

που µας παρέχει πληροφόρηση σχετικά µε την συνεισφορά ή σηµασία καθεµίας από τις 

µεταβλητές. Ο έλεγχος που χρησιµοποιείται είναι γνωστός ως έλεγχος Wald ο οποίος 
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θα πρέπει να προκύπτει στατιστικά σηµαντικός για κάθε ανεξάρτητη µεταβλητή, όπως 

πράγµατι είναι στην συγκεκριµένη περίπτωση (p<0,05). 

 
 

95% ∆.Ε για 
Exp (B) 

  B S.E. Wald df Sig.  Exp(B) Κάτω Άνω 
Step 1 
(a) 

Προβλήµατα 
Εµπιστοσύνης -1,060 ,260 16,566 1 ,000 ,346 ,208 ,577 

  Σταθερά -1,768 ,253 48,993 1 ,000 ,171   
Step 2 
(b) 

Προβλήµατα  
Εµπιστοσύνης -,971 ,265 13,398 1 ,000 ,379 ,225 ,637 

  Βελτίωση 
Αγοράς ,492 ,242 4,139 1 ,042 1,635 1,018 2,627 

  Σταθερά 
-1,823 ,260 49,138 1 ,000 ,161   

a  Η µεταβλητή που εισάγεται στο Βήµα 1: Προβλήµατα Εµπιστοσύνης 
b  Η µεταβλητή που εισάγεται στο Βήµα 2: Βελτίωση Αγοράς 
 

Πίνακας 8.22 Μεταβλητές που συµµετέχουν στην εξίσωση 

 

 Οι τιµές στην δεύτερη στήλη (Β), είναι οι τιµές που χρησιµοποιούνται ως 

συντελεστές των µεταβλητών στην εξίσωση, και παρατηρούµε ότι είναι είτε θετικές, είτε 

αρνητικές προσδιορίζοντας την κατεύθυνση της σχέσης δηλαδή ποιοι είναι οι 

παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα εµφάνισης της µίας κατηγορίας και ποιοι της 

άλλης. Η άλλη χρήσιµη πληροφορία στον Πίνακα 8.22 παρέχεται από την στήλη 

Exp(B). Οι τιµές αυτές αφορούν τον λόγο των πιθανοτήτων της ανεξάρτητης προς την 

εξαρτηµένη µεταβλητή, δηλαδή τα odds ratios (OR) για καθεµία από τις ανεξάρτητες 

µεταβλητές. Τιµές που είναι µικρότερες από 1 παραπέµπουν σε µείωση ενώ τιµές που 

είναι µεγαλύτερες από 1 δηλώνουν αύξηση της πιθανότητας εµφάνισης της 

εξαρτηµένης µεταβλητής ως αποτέλεσµα της αύξησης της ανεξάρτητης µεταβλητής. 

Στην τελευταία στήλη εµφανίζονται τα διαστήµατα εµπιστοσύνης για τα OR, που θα 

µπορούν µε απλό τρόπο να ερµηνευτούν ως τα διαστήµατα τιµών που µας παρέχουν 

95% εµπιστοσύνη ότι εκεί βρίσκεται η αληθινή τιµή των odds ratio. 
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Η εξίσωση που προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα και αφορά το λογαριθµικό µοντέλο 

της έρευνας είναι η εξής: 

21 492,0971,0823,1
)(1

)(
ln XX

Xp

Xp
+−−=









−
 

ή εναλλακτικά: 
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21
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Με βάση την ανωτέρω εξίσωση µπορούµε να προβλέψουµε την πιθανότητα υψηλής 

χρήσης τεχνικών ∆ΠΣ, όταν γνωρίζουµε την αντίληψη των αρµόδιων στελεχών των 

επιχειρήσεων για:  

α) Τα Προβλήµατα Εµπιστοσύνης που προκύπτουν από την χρήση των τεχνικών ∆ΠΣ 

(Μεταβλητή Χ1) 

β) Τα Πλεονεκτήµατα σχετικά µε την Βελτίωση της διαδικασίας Αγοράς όπως 

προκύπτουν από την χρήση των τεχνικών ∆ΠΣ (Μεταβλητή Χ2)    

 

 Παρατηρούµε στην ανωτέρω εξίσωση ότι η σχέση του Βαθµού Χρήσης (υψηλός/ 

χαµηλός) µε τα προβλήµατα εµπιστοσύνης και την Βελτίωση της Αγοραστικής 

∆ιαδικασίας, όπως άλλωστε αναµενόταν βάσει της θεωρίας και της προγενέστερης 

έρευνας, είναι αρνητική και θετική αντίστοιχα. Αρνητική τιµή στον συντελεστή σηµαίνει 

ότι µία αύξηση στο σκορ (score) της ανεξάρτητης µεταβλητής θα έχει ως αποτέλεσµα 

µειωµένη πιθανότητα για την επιχείρηση να κάνει υψηλή χρήση των τεχνικών ∆ΠΣ (ή 

αλλιώς όσο πιο αρνητική είναι η άποψη για τα προβλήµατα εµπιστοσύνης τόσο 

µικρότερη είναι η πιθανότητα να κάνει υψηλή χρήση). Αντίστοιχα αύξηση στο σκορ της 
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ανεξάρτητης µεταβλητής Βελτίωση της διαδικασίας Αγοράς θα έχει ως αποτέλεσµα 

αυξηµένη πιθανότητα υψηλής χρήσης των τεχνικών ∆ΠΣ. Μετά τα ανωτέρω µπορούµε 

να θεωρήσουµε ότι η υπόθεση 8 γίνεται αποδεκτή καθώς πράγµατι η αντίληψη για τα 

πλεονεκτήµατα και για τα µειονεκτήµατα, όπως αυτή έχει µετρηθεί στην παρούσα 

έρευνα, προσδιορίζει τον βαθµό χρήσης των τεχνικών ∆ΠΣ. Επίσης παρατηρούµε ότι 

από τους παράγοντες που αντιλαµβάνονταν τα στελέχη υπό µορφή πλεονεκτηµάτων η 

Βελτίωση της Αγοράς διαδραµατίζει κυρίαρχο ρόλο, ενώ από τα µειονεκτήµατα τα 

Προβλήµατα που αφορούν την εµπιστοσύνη αποτελεί τον σηµαντικότερο παράγοντα 

όπως άλλωστε φάνηκε και από τις µεταξύ τους συσχετίσεις (παράγραφος 8.3.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

205 

 

 

∆ΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ  

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
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9.1 Εισαγωγή 

 Κύριος σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η διερεύνηση του βαθµού χρήσης 

τεχνικών ∆ιεπιχειρησιακών Συστηµάτων (κεφάλαιο 2) µε χρήση υπηρεσιών διαδικτύου. 

Πιο συγκεκριµένα ο βασικός στόχος είναι η διερεύνηση της χρήσης των τεχνικών αυτών 

για την διεξαγωγή ηλεκτρονικών προµηθειών σε ελληνικές επιχειρήσεις (κεφάλαιο 3). 

Για να προσδιοριστεί το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας (κεφάλαιο 5) ο ερευνητής 

ανέτρεξε στην προγενέστερη έρευνα που σχετίζεται µε τις βασικές διαστάσεις που 

καθορίζουν την υιοθέτηση και χρήση της τεχνολογικής καινοτοµίας (κεφάλαιο 4). Στην 

συνέχεια ακολουθώντας συγκεκριµένη ερευνητική µεθοδολογία (κεφάλαιο 6), 

δηµιουργήθηκε το βασικό ερευνητικό εργαλείο, που είναι το ερωτηµατολόγιο. Μετά την 

συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου από τους ερωτώµενους, κωδικοποιήθηκε 

κατάλληλα και µε χρήση στατιστικού προγράµµατος παρήχθησαν συγκεκριµένα 

ερευνητικά αποτελέσµατα (κεφάλαια 7,8). Στις επόµενες παραγράφους θα συνοψιστούν 

τα αποτελέσµατα αυτά και επίσης θα παρουσιαστούν κάποιες προτάσεις για µελλοντική 

έρευνα. 

 

9.2 Περιγραφή βασικών αποτελεσµάτων έρευνας 

 Η έρευνα διενεργήθηκε σε 170 ελληνικές επιχειρήσεις µε χρήση ερωτηµατολογίου 

που συµπληρώθηκε από ανώτερα στελέχη των επιχειρήσεων αυτών. Από τις 

επιχειρήσεις αυτές οι 80 κάνουν χρήση κάποιας τεχνικής ∆ιεπιχειρησιακών Συστηµάτων 

ενώ οι 90 δεν κάνουν. Αυτό το ποσοστό είναι αρκετά µεγάλο, παρόλα αυτά δεν µπορεί 

να θεωρηθεί ως αντιπροσωπευτικό του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων, µε 

δεδοµένο ότι εστάλησαν ερωτηµατολόγια σε 2.000 ελληνικές επιχειρήσεις 

εξασφαλίζοντας ένα ποσοστό απόκρισης (response rate) περίπου 9%. Το γεγονός ότι 

συνήθως σε έρευνες συµµετέχουν αυτοί που έχουν κάποιο ενδιαφέρον για το θέµα της 
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έρευνας (Armstrong & Overton 1977, Churchill 1995, σ. 434), µπορεί, ενδεχοµένως, να 

ερµηνεύσει την σχετικά µεγάλη χρήση των τεχνικών ∆ιεπιχειρησιακών Συστηµάτων. 

Ωστόσο ο βαθµός χρήσης των τεχνικών ως ποσοστό του συνόλου των προµηθειών 

των επιχειρήσεων είναι σχετικά µικρός καθώς για το 44% από τις επιχειρήσεις που 

κάνουν χρήση το ποσοστό χρήσης είναι έως 5%, ενώ για το 60% των επιχειρήσεων 

είναι έως 15% του συνολικού όγκου προµηθειών τους. Η κύρια χρήση αφορά την 

τεχνική των Ηλεκτρονικών Αγορών (52%), ακολουθεί η χρήση της τεχνικής Electronic 

Data Interchange (EDI) (21%), ενώ η χρήση της τεχνικής που αφορά το Λογισµικό 

∆ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι η µικρότερη (18%). Τα αποτελέσµατα αυτά 

είναι συµβατά µε την θεωρία, καθώς η τεχνική των Ηλεκτρονικών Αγορών είναι η πιο 

απλή στην υλοποίησή της και µπορεί εύκολα να χρησιµοποιηθεί από οποιαδήποτε 

επιχείρηση και ιδιαίτερα από µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, όπως είναι αυτές που 

συµµετείχαν στην έρευνα (βλ. παράγραφο 7.2.1) καθώς δεν απαιτεί σηµαντική 

πληροφοριακή υποδοµή και υψηλό κόστος διασύνδεσης µε τα προϋπάρχοντα 

πληροφοριακά συστήµατα των οργανισµών. 

 Επιπλέον στην παρούσα διατριβή και στα πλαίσια της διερεύνησης των 

παραγόντων αυτών µε τους οποίους συσχετίζεται ο βαθµός χρήσης, διερευνήθηκαν  

διαστάσεις των Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΠΣ) των οργανισµών και της ευρύτερης 

Πληροφοριακής Υποδοµής (Broadbent et al 1999, Mudie & Schafer 1985, Bhatt 2000). 

Πιο συγκεκριµένα διερευνήθηκαν οι διαστάσεις που αφορούν την διασυνδεσιµότητα και 

ευελιξία των δικτύων, την ολοκλήρωση δεδοµένων και εφαρµογών, την ασφάλεια των 

ΠΣ, την στρατηγική χρήση των ΠΣ, την προσαρµογή των ΠΣ µε επιχειρησιακούς 

στόχους. Γενικότερα οι ερευνώµενες επιχειρήσεις εµφανίζονται να έχουν ικανοποιητικά 

αποτελέσµατα σε όλες αυτές τις διαστάσεις (µε εξαίρεση ίσως την ολοκλήρωση 

δεδοµένων), καθώς από την µέση και επικρατούσα τιµή των αντίστοιχων µεταβλητών, 
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που ανήκουν σε κάθε διάσταση, συµπεραίνουµε ότι η Πληροφοριακή Υποδοµή των 

υπό έρευνα επιχειρήσεων είναι αρκετά πλήρης. Αυτό είναι ένα σηµαντικό εύρηµα για 

την παρούσα διατριβή, γιατί η εφαρµογή των τεχνικών ∆ιεπιχειρησιακών Συστηµάτων 

για διεξαγωγή ηλεκτρονικών προµηθειών προϋποθέτει σαφώς ένα βασικό επίπεδο 

υποδοµής σε τεχνολογίες πληροφορικής όταν πρόκειται για πιο απλές τεχνικές (π.χ. 

Ηλεκτρονικές Αγορές) και ένα πιο σύνθετο για περισσότερο πολύπλοκες τεχνικές (π.χ. 

Λογισµικό ∆ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας). 

 Επιπλέον διερευνήθηκε η αντίληψη των στελεχών για τα αντιλαµβανόµενα 

χαρακτηριστικά (Tornatzky & Klein 1982, Kwon & Zmud 1987) της τεχνολογικής 

καινοτοµίας που στην παρούσα έρευνα αφορά την χρήση των τεχνικών 

∆ιεπιχειρησιακών Συστηµάτων από τις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς τα 

αντιλαµβανόµενα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα επηρεάζουν τον βαθµό χρήσης των 

τεχνικών αυτών (Rao et al 2007, Davila et al 2003). Πράγµατι από τα αποτελέσµατα της 

έρευνας, φαίνεται ότι τα στελέχη των οργανισµών που συµµετείχαν στην έρευνα 

αξιολογούν ως σηµαντικά τα πλεονεκτήµατα των τεχνικών ∆ιεπιχειρησιακών 

Συστηµάτων, ωστόσο δεν τα υιοθετούν σε µεγάλο βαθµό. Όµοια συµβαίνει και µε τα 

µειονεκτήµατα που προκύπτουν από την χρήση των συστηµάτων αυτών, όπου ενώ 

φαίνεται οι ερωτώµενοι να συµµερίζονται τους προβληµατισµούς που εκφράζουν τα 

µειονεκτήµατα αυτά, ωστόσο δεν τους υιοθετούν πλήρως, βάσει του γεγονότος ότι η 

υψηλότερη µέση τιµή µεταβλητής που εκφράζει µειονέκτηµα δεν ξεπερνά την τιµή 3,66.  
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9.3 Έλεγχος ερευνητικών υποθέσεων και συµπεράσµατα 

 Βασικό στάδιο της ερευνητικής διαδικασίας αποτελεί η ανάπτυξη (Κεφάλαιο 5) και ο 

έλεγχος των ερευνητικών υποθέσεων (Κεφάλαιο 8). Ελέγχοντας τις υποθέσεις αυτές και 

τις σχέσεις που εκφράζουν µέσω κατάλληλης στατιστικής ανάλυσης στα πλαίσια της 

ποσοτικής έρευνας που διεξήχθη, κατά κύριο λόγο, στην παρούσα διατριβή, είµαστε σε 

θέση να αντλήσουµε συµπεράσµατα που αφορούν το βασικό αντικείµενο της έρευνας 

(Sekaran 2003, σ. 103). Στα πλαίσια της παρούσας παραγράφου θα αναφερθούν 

συνοπτικά τα συµπεράσµατα της έρευνας, όπως προκύπτουν από τον έλεγχο των 

αντίστοιχων υποθέσεων που διενεργήθηκε στο όγδοο κεφάλαιο. 

 Η παρούσα διατριβή περιορίστηκε (βλ. παράγραφο 5.3) στην διερεύνηση του 

βαθµού χρήσης τριών τεχνικών ∆ιεπιχειρησιακών Συστηµάτων, της τεχνικής EDI 

(Electronic Data Interchange), της τεχνικής των Ηλεκτρονικών Αγορών και της τεχνικής 

που αφορά το Λογισµικό ∆ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (SCM Λογισµικό). Η 

διερεύνηση της πρώτης ερευνητικής υπόθεσης (έλεγχος Υπόθεσης 1), έδειξε ότι η 

θεώρηση της τεχνικής EDI ως χρήσιµης για την επιχειρησιακή λειτουργία, ουσιαστικά 

δεν συσχετίζεται θετικά µε την υφιστάµενη πληροφοριακή υποδοµή και την κατάσταση 

των πληροφοριακών συστηµάτων των οργανισµών. Όµοια η θεώρηση της τεχνικής των 

Ηλεκτρονικών Αγορών ως χρήσιµης για την επιχειρησιακή λειτουργία (έλεγχος 

Υπόθεσης 2) δεν συσχετίζεται θετικά µε τις σηµαντικές διαστάσεις της πληροφοριακής 

υποδοµής και των πληροφοριακών συστηµάτων. Ωστόσο η θεώρηση ως χρήσιµης της 

τεχνικής που αφορά το Λογισµικό ∆ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (έλεγχος 

Υπόθεσης 3) συσχετίζεται θετικά (και στατιστικά σηµαντικά) µε όλες σχεδόν τις 

διαστάσεις της πληροφοριακής υποδοµής και των πληροφοριακών συστηµάτων. Από 

τον έλεγχο των ανωτέρω τριών υποθέσεων και λαµβάνοντας υπόψη τα τεχνολογικά 

χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες (βλ. Κεφάλαιο 2) της κάθε τεχνικής 
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∆ιεπιχειρησιακών Συστηµάτων µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η θεώρηση ως 

χρήσιµης για την επιχειρησιακή λειτουργία της τεχνικής που αφορά το Λογισµικό 

∆ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι περισσότερο ισχυρή σε οργανισµούς που 

διαθέτουν µεγαλύτερο βαθµό ολοκλήρωσης (integration) στην ευρύτερη πληροφοριακή 

υποδοµή τους, όπως αυτή προτυποποιήθηκε και µετρήθηκε στα πλαίσια της παρούσας 

διατριβής. Συνεπώς, σε οργανισµούς µε ισχυρή πληροφοριακή υποδοµή, είναι 

περισσότερο «ευπρόσδεκτες» πιο σύνθετες και πλήρεις τεχνικές ∆ιεπιχειρησιακών 

Συστηµάτων που σαφώς θα έκαναν περισσότερο αντιληπτά τα όποια πλεονεκτήµατα. 

Αντίθετα οι πιο απλές τεχνικές όπως αυτές των Ηλεκτρονικών Αγορών και του EDI, 

βάσει των αποτελεσµάτων της έρευνας, δεν εµφανίζουν υψηλή συσχέτιση µε τις 

διαστάσεις πληροφοριακής υποδοµής µε αποτέλεσµα να είναι αποδεκτές, βάσει της 

αντίληψης για την χρησιµότητά τους, χωρίς να προαπαιτείται κάποια ιδιαίτερη 

πληροφοριακή υποδοµή, κάτι που προκύπτει και από τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά 

αυτών των τεχνικών καθώς δεν απαιτούν υψηλό βαθµό ολοκλήρωσης µε τις 

προϋπάρχουσες υποδοµές.  

 Εξετάζοντας τον βαθµό χρήσης των ∆ΠΣ, που είναι η ευρύτερη οµάδα στην οποία 

ανήκουν οι επιµέρους τεχνικές (βλ. παράγραφο 5.3), διαπιστώνουµε (έλεγχος  

Υπόθεσης 4) ότι αν και υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ διαστάσεων πληροφοριακής 

υποδοµής και πληροφοριακών συστηµάτων µε τον βαθµό χρήσης των ∆ΠΣ, η 

συσχέτιση αυτή δεν αποδεικνύεται στατιστικά σηµαντική µε αποτέλεσµα να 

απορρίπτεται η συγκεκριµένη υπόθεση. Ο λόγος για τον οποίο συµβαίνει κάτι τέτοιο, 

πιθανότατα, σχετίζεται µε τα συµπεράσµατα που αφορούν τους ελέγχους των 

προηγούµενων υποθέσεων. Πιο συγκεκριµένα η χρήση των τεχνικών ∆ΠΣ από τις 

επιχειρήσεις στις οποίες πραγµατοποιήθηκε η έρευνα αφορά (όπως προαναφέρθηκε 

στην προηγούµενη παράγραφο) κυρίως την τεχνική των Ηλεκτρονικών Αγορών, η 
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οποία (βλ. παράγραφο 2.4.2) δεν απαιτεί ιδιαίτερη πληροφοριακή υποδοµή για να 

υλοποιηθεί, καθότι αρκεί µία σύνδεση υπολογιστή στο διαδίκτυο προκειµένου να 

εκτελεστούν οι εντολές αγοράς ή πώλησης. Συνεπώς το δεδοµένο αυτό 

αντικατοπτρίζεται στην χαµηλή συσχέτιση µεταξύ βαθµού χρήσης ∆ΠΣ και διαστάσεων 

που αφορούν τα πληροφοριακά συστήµατα και την πληροφοριακή υποδοµή. 

 Επίσης το µέγεθος των οργανισµών αποτελεί µία από τις περισσότερο ερευνώµενες 

µεταβλητές (Patterson et al 2003), η οποία έχει οδηγήσει σε διισταµένες απόψεις όσον 

αφορά την µορφή της σχέσης της µε την υιοθέτηση τεχνολογικών εφαρµογών. 

Θεωρείται γενικά ότι οι µεγαλύτεροι οργανισµοί διαθέτουν τους οικονοµικούς και 

τεχνολογικούς πόρους προκειµένου να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες (Welsh & 

White 1981). Στα πλαίσια αυτά έγινε εξέταση της ενδεχόµενης συσχέτισης µεταξύ 

µεγέθους οργανισµών και βαθµού χρήσης ∆ΠΣ (έλεγχος Υπόθεσης 5), ωστόσο δεν 

βρέθηκε στατιστικά σηµαντική συσχέτιση, που ερµηνεύτηκε όµοια µε τον έλεγχο των 

προηγούµενων υποθέσεων, ότι δηλαδή υφίστανται τεχνικές ∆ΠΣ που δεν απαιτούν 

υψηλό κόστος υλοποίησης και χρήσης, συνεπώς οποιουδήποτε µεγέθους και 

οικονοµικής ισχύος επιχείρηση µπορεί να της χρησιµοποιήσει.   

 Βασική διάσταση σχετιζόµενη µε τον βαθµό χρήσης των ∆ΠΣ είναι αυτή που αφορά 

τα χαρακτηριστικά τους, καθώς τα χαρακτηριστικά της καινοτοµικής τεχνολογικής 

εφαρµογής καθορίζουν την υιοθέτηση και χρήση της (βλ. παράγραφο 4.3.3). Πιο 

συγκεκριµένα η χρήση τεχνικών ∆ΠΣ συσχετίζεται µε παράγοντες που αφορούν τόσο 

τα αντιλαµβανόµενα πλεονεκτήµατα όσο και τα αντιλαµβανόµενα µειονεκτήµατα (Rao et 

al 2007, Davila et al 2003, Sigala 2005). Συνεπώς ένας βασικός έλεγχος  που διεξήχθη 

στα πλαίσια της παρούσας έρευνας αφορούσε την εύρεση πιθανής συσχέτισης µεταξύ 

του βαθµού χρήσης των ∆ΠΣ και των βασικών παραγόντων που περιλάµβαναν 

(συνόψιζαν) µεταβλητές που σχετίζονταν µε αντιλαµβανόµενα πλεονεκτήµατα (έλεγχος 
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Υπόθεσης 6) και µειονεκτήµατα (έλεγχος Υπόθεσης 7) που προέκυπταν από την χρήση 

των ∆ΠΣ για διεξαγωγή ηλεκτρονικών προµηθειών. Πράγµατι από αυτόν τον έλεγχο, 

όπως αναµενόταν, προέκυψε θετική συσχέτιση ανάµεσα στον βαθµό χρήσης των ∆ΠΣ 

και στα αντιλαµβανόµενα πλεονεκτήµατα και αρνητική ανάµεσα στον βαθµό χρήσης 

των ∆ΠΣ και στα αντιλαµβανόµενα µειονεκτήµατα. Στατιστικά σηµαντική και ιδιαίτερα 

ισχυρή ήταν η συσχέτιση µε το αντιλαµβανόµενο πλεονέκτηµα που αφορά την 

Βελτίωση Αγοράς µε χρήση των ∆ΠΣ και µε τα αντιλαµβανόµενα µειονεκτήµατα που 

αφορούν τους Χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους και τα Προβλήµατα σχετικά µε την 

Εµπιστοσύνη που ανακύπτουν από την χρήση ∆ΠΣ. Η υψηλή θετική συσχέτιση µε τον 

παράγοντα Βελτίωση Αγοράς µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η θετική αντίληψη για 

πλεονεκτήµατα που σχετίζονται µε την µείωση του κόστους και την χαµηλότερη τιµή του 

προϊόντος, δεδοµένου ότι οι µεταβλητές αυτές οµαδοποιούνται στον συγκεκριµένο 

παράγοντα, (βλ. παράγραφο 8.1.3.1), συσχετίζεται µε υψηλότερη χρήση των ∆ΠΣ, κάτι 

που µπορεί να θεωρηθεί, καταρχήν, ως ενθαρρυντικό στοιχείο για την υιοθέτηση και 

χρήση των ∆ΠΣ από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Αντίστοιχα για τα αντιλαµβανόµενα 

µειονεκτήµατα ισχύει ότι παράγοντες που αφορούν τόσο το κόστος υλοποίησης και 

ολοκλήρωσης των τεχνικών ∆ΠΣ µε τα προϋπάρχοντα πληροφοριακά συστήµατα, την 

πληροφοριακή υποδοµή και τις επιχειρησιακές διεργασίες και λειτουργίες, όσο και την 

γενικότερη αβεβαιότητα που αφορά την ασφάλεια των συναλλαγών, την εξακρίβωση 

της ταυτότητας και την δυνατότητα επίλυσης προβληµάτων, συσχετίζονται αρνητικά µε 

τον βαθµό χρήσης των ∆ΠΣ. Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι οι παράγοντες που 

λειτουργούν ανασταλτικά είναι ακόµη ισχυροί και ενδεχοµένως χρειάζεται να γίνουν 

βήµατα σε τεχνολογικό επίπεδο προκειµένου να ξεπεραστούν εµπόδια που αφορούν 

την ολοκλήρωση συστηµάτων, αλλά και την ασφάλεια και ακεραιότητα των 
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πληροφοριακών συστηµάτων ώστε να µην παρατηρείται απώλεια της εµπιστοσύνης 

τόσο των χρηστών τους όσο και της ανώτερης διοίκησης σε αυτά. 

 ∆εδοµένου ότι (όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη παράγραφο) η χρήση των 

τεχνικών ∆ΠΣ γίνεται από σχετικά πολλές από τις επιχειρήσεις που ερευνώνται, 

ωστόσο δεν γίνεται σε µεγάλο βαθµό και θεωρώντας ότι η απλή χρήση των τεχνικών 

∆ΠΣ δεν διαφοροποιεί την αντίληψη για τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα 

διεξάγονται δύο έλεγχοι (έλεγχος για υπόθεση 9 και έλεγχος για υπόθεση 10 αντίστοιχα) 

στα πλαίσια της παρούσας διατριβής για την εξακρίβωση των ανωτέρω. Το γενικότερο 

συµπέρασµα που προκύπτει από τον έλεγχο των υποθέσεων αυτών είναι ότι πράγµατι, 

όπως αναµενόταν, τα αντιλαµβανόµενα πλεονεκτήµατα, κατά κύριο λόγο, δεν 

διαφοροποιούνται κατά την απλή χρήση των τεχνικών ∆ΠΣ. Ωστόσο δεν συµβαίνει 

ακριβώς το ίδιο µε τα αντιλαµβανόµενα µειονεκτήµατα, καθώς παρατηρούµε ότι το 40% 

των αντιλαµβανόµενων µειονεκτηµάτων (και ιδιαίτερα αυτά που σχετίζονται µε την 

γενικότερη αβεβαιότητα κατά την διενέργεια διεπιχειρησιακών συναλλαγών) 

διαφοροποιούνται σε σχέση µε το αν γίνεται ή όχι χρήση των τεχνικών ∆ΠΣ. Συνεπώς 

ενώ η απλή χρήση των τεχνικών ∆ΠΣ παρουσιάζεται να µην διαφοροποιεί κατά βάση 

την αντίληψη για τα πλεονεκτήµατα, ωστόσο φαίνεται να «επιδεινώνει» την αντίληψη 

για τα περισσότερα µειονεκτήµατα χρήσης των τεχνικών ∆ΠΣ. 

 Στα πλαίσια ελέγχου της υπόθεσης 8 που αφορά τον προσδιορισµό του βαθµού 

χρήσης από τα αντιλαµβανόµενα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα (Rao et al 2007), 

δηµιουργήθηκε ένα µοντέλο λογαριθµικής παλινδρόµησης. Βάσει του µοντέλου αυτού 

δόθηκε η δυνατότητα να προβλέψουµε την πιθανότητα υψηλής (ή χαµηλής) χρήσης 

των τεχνικών ∆ΠΣ όταν γνωρίζουµε την αντίληψη των στελεχών των οργανισµών για τα 

Προβλήµατα Εµπιστοσύνης που ανακύπτουν από την χρήση των τεχνικών ∆ΠΣ και την 

αντίληψη για την Βελτίωση της ∆ιαδικασίας Αγοράς µέσω της χρήσης των ∆ΠΣ.  
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9.4  Προτάσεις για µελλοντική έρευνα 

 Η παρούσα έρευνα διεξήχθη βάσει κάποιων περιορισµών που τέθηκαν τόσο κατά 

την διαµόρφωση του θεωρητικού πλαισίου, όσο και κατά τον καθορισµό της 

µεθοδολογίας της έρευνας. Από τους περιορισµούς αυτούς, αλλά και από τα βασικά 

ευρήµατα, που προαναφέρθηκαν, προκύπτουν κάποιες προτάσεις για µελλοντική 

έρευνα στον ευρύτερο χώρο των ∆ΠΣ και των πληροφοριακών συστηµάτων, οι οποίες 

θα αναφερθούν ακολούθως. 

  Καταρχήν, όπως αναδείχτηκε από την παρούσα έρευνα, η πληροφοριακή υποδοµή 

και τα πληροφοριακά συστήµατα των επιχειρήσεων αφορούν σηµαντικές διαστάσεις 

που εµφανίζονται να λειτουργούν ως παράγοντες προσδιορισµού της τεχνολογικής 

καινοτοµίας που συνιστούν τα ∆ΠΣ. Η υποδοµή σε τεχνολογίες πληροφορικής των 

ελληνικών εµπορικών και βιοµηχανικών επιχειρήσεων που ερευνήθηκαν, είναι αρκετά 

ισχυρή (βλ. παράγραφο 7.2), ενώ τα πληροφοριακά τους συστήµατα εµφανίζονται να 

λειτουργούν «αρµονικά» εντός των επιχειρήσεων και να υποστηρίζουν τις 

επιχειρησιακές λειτουργίες ικανοποιητικά. Ωστόσο ο τρόπος µέτρησης, στα πλαίσια της 

παρούσας διατριβής, αυτής της πληροφοριακής υποδοµής είναι περιοριστικός 

δεδοµένου ότι αν και εξετάζει βασικές διαστάσεις της πληροφοριακής υποδοµής (π.χ. 

εξέταση διασυνδεσιµότητας και ευελιξίας δικτύων, ολοκλήρωσης δεδοµένων και 

εφαρµογών, ασφάλειας πληροφοριακών συστηµάτων), δεν λαµβάνει υπόψη την χρήση 

διαστάσεων που χαρακτηρίζουν τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήµατα. Κάτι τέτοιο, 

όµως, θα απαιτούσε την χρήση περισσότερο τεχνικών λεπτοµερειών, π.χ. 

πρωτοκόλλων υλοποίησης των εφαρµογών, χρήση γραφικών περιβαλλόντων και 

πολυµεσικών εφαρµογών, πρωτοκόλλων που αφορούν την διασυνδεσιµότητα 

εφαρµογών µέσω διαδικτύου (web services). Συνεπώς στα πλαίσια µεταγενέστερης 

έρευνας θα ήταν επιθυµητό και θα είχε επιστηµονικό ενδιαφέρον η λεπτοµερέστερη 
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καταγραφή των ιδιοτήτων των πληροφοριακών συστηµάτων και της ευρύτερης 

πληροφοριακής υποδοµής. Αυτό, βέβαια, θα εισήγαγε έναν ακόµη περιορισµό που θα 

αφορούσε την κατάλληλη εφαρµογή του ερευνητικού εργαλείου, που θεωρώντας ότι 

είναι το ερωτηµατολόγιο, θα έπρεπε να συµπληρωθεί από στελέχη των οργανισµών 

που θα είχαν γνώση αυτών των τεχνολογιών. Κατά συνέπεια, µία τέτοιου τύπου έρευνα 

θα απαιτούσε να γίνει σε µεγάλους οργανισµούς, όπου δηλαδή υφίσταται τµήµα 

πληροφορικής και συνεπώς υπάρχει η κατάλληλη εξειδίκευση προκειµένου να 

συµπληρωθεί ένα ερωτηµατολόγιο. Εναλλακτικά αυτό θα µπορούσε να συµβεί µε 

χρήση εξερευνητικής έρευνας σε µεγάλους οργανισµούς και ιδιαίτερα της τεχνικής 

ανάλυσης επιλεγµένων περιπτώσεων (analysis of selected cases) (Churchill 1995, σ. 

161). Επιπλέον ιδιαίτερα όσον αφορά την κατάλληλη και ικανοποιητική προσαρµογή 

(alignment) των πληροφοριακών συστηµάτων στις επιχειρησιακές λειτουργίες και 

στόχους, στην παρούσα έρευνα χρησιµοποιήθηκε ένας συγκεκριµένος τρόπος 

µέτρησης βάσει προγενέστερων ερευνών στο αντικείµενο αυτό (Cragg et al 2002, Chan 

et al 1998). Το δεδοµένο που προέκυψε, ότι δηλαδή η προσαρµογή αυτή όπως φάνηκε 

στην παρούσα διατριβή ήταν σχετικά υψηλή, σηµατοδοτεί την ανάγκη να διερευνηθεί η 

προσαρµογή αυτή περισσότερο σε µελλοντικές έρευνες µε χρήση και άλλων τρόπων 

µέτρησής της (Venkatraman 1989).  

 Επίσης, όπως άλλωστε σε µεγάλο βαθµό ήταν αναµενόµενο (Sigala 2005), η χρήση 

των τεχνικών ∆ΠΣ σε ελληνικές επιχειρήσεις αποδείχτηκε περιορισµένη, καθώς ακόµη 

και οι επιχειρήσεις που τα χρησιµοποιούσαν διεξήγαγαν µέσω των τεχνικών αυτών 

µικρό όγκο προµηθειών, ως ποσοστό του συνόλου των προµηθειών τους. Ως 

αποτέλεσµα ο βαθµός χρήσης των επιµέρους τεχνικών (µε εξαίρεση αυτή των 

Ηλεκτρονικών Αγορών) ήταν µικρός µε συνέπεια να µην µπορούν να εξαχθούν ασφαλή 

συµπεράσµατα για τον βαθµό χρήσης της κάθε τεχνικής ξεχωριστά, ώστε στην 
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συνέχεια να γίνει σύγκριση µεταξύ τους. Το πρόβληµα αυτό, σε ελληνικές επιχειρήσεις, 

είναι περισσότερο εύκολο να λυθεί, όπως ήδη αναφέρθηκε, µε χρήση εξερευνητικής 

έρευνας (analysis of selected cases), καθώς µε τον τρόπο αυτό, αφού εντοπιστούν οι 

οργανισµοί που χρησιµοποιούν ολοκληρωµένες λύσεις ∆ΠΣ (π.χ. SCM Λογισµικό) 

µελετώνται διεξοδικά και λεπτοµερώς οι διαστάσεις που µας ενδιαφέρουν.  

 Επιπλέον θα είχε ερευνητικό ενδιαφέρον και νόηµα, βάσει των ευρηµάτων της 

παρούσας διατριβής, σε µεταγενέστερη έρευνα στο αντικείµενο της χρήσης των 

τεχνικών ∆ΠΣ η διερεύνηση της έννοιας της αντίληψης της χρησιµότητας (perception of 

usefulness) της  κάθε τεχνικής ∆ΠΣ βάσει σύνθετων δοµών που θα µπορούσαν να την 

περιγράψουν (Franz & Robey 1986, Robey 1979, Schewe 1976) και στην συνέχεια να 

βρεθεί η ενδεχόµενη συσχέτιση τόσο µε διαστάσεις της πληροφοριακής υποδοµής και 

των πληροφοριακών συστηµάτων όσο και µε διαστάσεις που αφορούν τα 

αντιλαµβανόµενα µειονεκτήµατα και πλεονεκτήµατα χρήσης των ∆ΠΣ. 

 Τέλος όπως φάνηκε στα πλαίσια της παρούσας διατριβής (βλ. παράγραφο 7.7), 

χρειάζεται περισσότερο διερεύνηση η διαδικασία (λειτουργία) των προµηθειών στις 

επιχειρήσεις καθώς και οι σχέσεις των επιχειρήσεων µε τους προµηθευτές τους. 

Ενδεχοµένως λόγω ιδιαιτεροτήτων ή συγκεκριµένων προβληµάτων που αφορούν την 

παραγωγική διαδικασία συγκεκριµένων επιχειρήσεων η χρήση των τεχνικών ∆ΠΣ να 

είναι ιδιαίτερα χρήσιµη, αλλά πιθανότατα και ανέφικτη. Πρέπει λοιπόν, κάτι που δεν 

κατέστη εφικτό στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, να µελετηθεί πληρέστερα η χρήση 

τεχνικών ∆ΠΣ αφενός σε σχέση µε την διαδικασία προµηθειών των επιχειρήσεων και 

αφετέρου λαµβάνοντας υπόψη την ενδεχόµενη πίεση (έµµεση ή άµεση) των 

προµηθευτών τους για διεξαγωγή προµηθειών µε συγκεκριµένο τρόπο, που 

ενδεχοµένως να περιορίζεται ακόµη και από την ανεπαρκή πληροφοριακή υποδοµή 

των προµηθευτών αυτών. 
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9.5  Επίλογος 

«Ὀ ανεξέταστος βίος οὐ βιωτός ἀνθρώπῳ» , Σωκράτης79 
(την ζωή χωρίς έρευνα και μελέτη δεν αξίζει να την ζει ο άνθρωπος) 

 

 

 Τελειώνοντας, θα ήθελα να εκφράσω την πεποίθηση ότι η συγκεκριµένη ερευνητική 

προσπάθεια, όπως καταγράφηκε στα πλαίσια της παρούσας διατριβής είναι εξαιρετικά 

χρήσιµη και εποικοδοµητική. Επίσης διατηρώ την ελπίδα και πεποίθηση ότι και άλλοι 

ερευνητές στο µέλλον θα χρησιµοποιήσουν τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας και θα 

αξιοποιήσουν τις προτάσεις για διεξαγωγή µελλοντικών ερευνητικών δραστηριοτήτων 

στο εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό αντικείµενο, µε απώτερο στόχο την βελτίωση της 

γνώσης µας για τα συστήµατα ∆ΠΣ και για την διεξαγωγή συναλλαγών µέσω αυτών. Η 

περαιτέρω διαφώτιση πτυχών που αφορούν την χρήση των συστηµάτων αυτών, πέρα 

από την ακαδηµαϊκή κοινότητα, ενδιαφέρει ιδιαίτερα επιχειρήσεις που ήδη τα 

χρησιµοποιούν, ή είναι σε θέση να τα χρησιµοποιήσουν αλλά δεν έχουν αντιληφθεί την 

χρησιµότητά τους, προµηθευτές των συστηµάτων αυτών (κατά βάση επιχειρήσεις 

παραγωγής και πώλησης λογισµικού), αλλά και την κοινωνία ως σύνολο καθότι η 

χρησιµότητα της υλοποίησης των ηλεκτρονικών συστηµάτων συναλλαγών έχει καταστεί 

σχεδόν αυταπόδεικτη.  

 

 

 

 
 

                                                 
79 Πλάτωνος Απολογία 38Α 
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∆ιασυνδεσιµότητα 

∆ικτύων 
 Ευελιξία 
∆ικτύων 

Ασφάλεια 
ΠΣ 

Ολοκλήρωση 
Εφαρµογών 

Στρατηγική 
Προϊόν 

Στρατηγική 
Λειτουργίες 

Βελτίωση 
Αγοράς 

∆ιεπιχειρησιακή 
Συνεργασία 

N 166 148 148 160 159 159 167 168 

Normal 
Parameters(a,b) 

Mean ,0000000 ,0000000 ,0000000 ,0000000 ,0000000 ,0000000 ,0000000 ,0000000 

  Std. Deviation 1,00000 1,0000 1,00000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,135 ,117 ,091 ,126 ,054 ,088 ,126 ,096 

  Positive ,130 ,070 ,056 ,093 ,051 ,088 ,126 ,088 

  Negative -,135 -,117 -,091 ,126 -,054 -,055 -,119 -,096 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,745 1,424 1,108 1,588 ,678 1,113 1,628 1,248 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,005 ,035 ,172 ,013 ,748 ,168 ,010 ,089 

a  Test distribution is Normal  
b  Calculated from data. 

 
 

 
Οικονοµικοί 
Κίνδυνοι 

Προβλήµατα 
Εµπιστοσύνης 

Βαθµός 
Χρήσης 

Αντίληψη 
για EDI 

Αντίληψη 
για ΗΑ 

Αντίληψη 
για SCM 

Ευθυγράµµιση 
(Moderating) 

Ευθυγράµµιση 
(Matching) 

N 169 170 165 167 168 169 144 144 
Normal 
Parameters(a,b) 

Mean ,0000000 ,0000000 1,90 3,53 3,54 129,4722 7,2847 3,65 

  Std. Deviation 1,00000000 1,00000000 1,270 ,870 ,875 29,84645 3,88229 ,921 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,196 ,089 ,283 ,258 ,268 ,070 ,123 ,239 

  Positive ,176 ,077 ,283 ,186 ,197 ,070 ,123 ,181 

  Negative -,196 -,089 -,238 -,258 -,268 -,047 -,055 -,239 

Kolmogorov-Smirnov Z 2,548 1,161 3,632 3,329 3,470 3,113 ,846 1,472 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,135 ,000 ,000 ,000 ,000 ,472 ,026 

a  Test distribution is Normal 
b  Calculated from data. 

 
Πίνακας Π1: One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 



 266 

 
 
 
 
 
 

 
Πρακτικός κανόνας 

Μεταβλητές Skewness Kurtosis Zskewness  Zkurtosis  
∆ιασυνδεσιµότητα ∆ικτύων -0,54 0,19 -2,89 0,50 
Ευελιξία ∆ικτύων -0,47 0,20 -2,49 0,53 
Ασφάλεια ΠΣ -0,11 0,20 -0,60 0,53 
Ολοκλήρωση Εφαρµογών -0,34 0,32 -1,83 0,85 
Στρατηγική Προϊόν -0,16 0,19 -0,85 0,51 
Στρατηγική Λειτουργίες -0,01 0,19 -0,03 0,51 
Βελτίωση Αγοράς -0,51 0,19 -2,69 0,50 
∆ιεπιχειρησιακή Συνεργασία -0,59 0,19 -3,14 0,50 
Οικονοµικοί Κίνδυνοι -0,67 0,72 -3,58 1,92 
Προβλήµατα Εµπιστοσύνης -0,04 0,19 -0,21 0,50 
Αντίληψη για EDI -0,36 -0,09 -1,92 -0,23 
Αντίληψη για ΗΑ -0,57 0,44 -3,04 1,17 
Αντίληψη για SCM -0,50 0,26 -2,66 0,69 
Βαθµός Χρήσης 1,486 0,189 7,909839 0,503015 

   

Πίνακας Π2: Αποτελέσµατα Πρακτικού κανόνα 
 

 
Βάσει των τιµών της Κύρτωσης και Λοξότητας υπολογίζονται αντίστοιχες στατιστικές τιµές (z) ως 

εξής: 

N

skewness
z skewness

6
= , 

N

Kurtosis
zKurtosis

24
= , όπου Ν είναι το µέγεθος του δείγµατος. Αν οι 

υπολογισµένες τιµές ξεπερνούν µία critical value, τότε η κατανοµή θεωρείται µη κανονική σε 
όρους αυτού του χαρακτηριστικού. Παράδειγµα µία τιµή που ξεπερνά το ± 2.58 σηµαίνει ότι 
µπορούµε να απορρίψουµε την υπόθεση για κανονικότητα της κατανοµής µε πιθανότητα .01. Μία 
άλλη critical value είναι η ± 1.96 που αντιστοιχεί σε επίπεδο σφάλµατος .05 (Hair et al 1998, σ. 
73). 
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   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                                         UNIVERSITY OF PIRAEUS  
        ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  &                                                                                                                                                                                                  DEPARTMENT OF BUSINESS 
      ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                               ADMINISTRATION   
                                                                                                                                                                                                                 
 
 
  
Πειραιάς , 
 
Αγαπητή Κυρία/ Αγαπητέ Κύριε 
 
 Η εισαγωγή της πληροφορικής και των τεχνολογιών επικοινωνίας και δικτύων, καθώς και η χρήση 
του διαδικτύου αποτέλεσε µία πρόκληση για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Τα τελευταία χρόνια έχουν 
αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές που επιτρέπουν την ηλεκτρονική διασύνδεση µεταξύ επιχειρήσεων όπως: 
EDI (Electronic Data Interchange), Ηλεκτρονικές Αγορές (Electronic Marketplaces), Λογισµικό 
∆ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (SCM).  
 

 Σήµερα, την ακαδηµαϊκή και επιχειρηµατική κοινότητα απασχολούν µια σειρά ερωτηµάτων όπως: 
• Ποιος είναι ο βαθµός χρήσης των ηλεκτρονικών αυτών συστηµάτων από τις ελληνικές 

επιχειρήσεις προκειµένου να προµηθευτούν προϊόντα; 
• Ποια είναι τα ενδεχόµενα οφέλη από την χρήση των ανωτέρω συστηµάτων και ποιοι οι 

παράγοντες που λειτουργούν ανασταλτικά στην υιοθέτηση των συστηµάτων αυτών; 
 

Στα ερωτήµατα αυτά επιχειρεί να απαντήσει η παρούσα έρευνα, η οποία αποτελεί το τελικό αλλά 
και πιο κρίσιµο στάδιο της διδακτορικής µου διατριβής που διεξάγεται στο τµήµα Οργάνωσης και 
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Πειραιώς.  

 

Η έρευνα διεξάγεται µε χρήση ερωτηµατολογίου, η συµπλήρωση του οποίου θα προσφέρει την 
δυνατότητα αξιοποίησης των συσσωρευµένων γνώσεών σας, ως ενός έµπειρου στελέχους µιας 
δυναµικής ελληνικής επιχείρησης. Ο σχεδιασµός του ερωτηµατολογίου έχει στηριχθεί στη σχετική 
βιβλιογραφία κι έχει ελεγχθεί από διακεκριµένους συναδέλφους σας ελληνικών επιχειρήσεων. Η δοµή 
του ερωτηµατολογίου είναι τέτοια ώστε να είναι εύκολη και γρήγορη η συµπλήρωσή του. 

  

Η ανάλυση των απαντήσεων και η παρουσίαση των αποτελεσµάτων θα γίνουν σε οµαδοποιηµένη 
µορφή, εξασφαλίζοντας έτσι την πλήρη ανωνυµία και την εµπιστευτικότητα των απαντήσεών σας.  

 

Αναµένοντας την απάντησή σας θέλω να σας ευχαριστήσω για τη βοήθεια που προσφέρετε και να 
τονίσω ότι η συµβολή της εµπειρίας σας είναι αναντικατάστατη όχι µόνο για την ολοκλήρωση της 
διδακτορικής µου διατριβής και την δικαίωση σηµαντικών θυσιών και κόπων αλλά και για την 
καλύτερη εκτίµηση των προβληµάτων στον χώρο των προµηθειών των επιχειρήσεων. 
 
  

      Παρακαλώ: 
• Εάν το κρίνετε, προωθήστε το ερωτηµατολόγιο για συµπλήρωση στο στέλεχος της 

επιχείρησής σας που θεωρείτε καταλληλότερο για την απάντησή του. 
 

• Εάν το επιθυµείτε, θα σας αποσταλεί συνοπτική έκθεση των αποτελεσµάτων. Στην περίπτωση 
αυτή θα πρέπει να καθοριστεί από εσάς ο τρόπος αποστολής των αποτελεσµάτων (στο τέλος του 
ερωτηµατολογίου) προκειµένου να παραλάβετε την έκθεση αποτελεσµάτων ανάλογα µε τον 
τρόπο που επιθυµείτε.  

 

• Το ερωτηµατολόγιο αποστέλλεται ταχυδροµικώς µε χρήση του απαντητικού φακέλου µε 
προπληρωµένο ταχυδροµικό τέλος (δεν απαιτείται γραµµατόσηµο).   

 

 
 
 
 
Με τιµή   
 
Νικόλαος Π. Γκιτσάλης 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                                                                                                                                                   UNIVERSITY OF PIRAEUS 
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &                                                                    DEPARTMENT OF BUSINESS 
   ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                    ADMINISTRATION 
 
 

 
 

Γενικές οδηγίες συµπλήρωσης 
• Οι ερωτήσεις οµαδοποιούνται σε τέσσερα τµήµατα και είναι σχεδιασµένες µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολη 

η απάντησή τους. Παρακαλούµε να απαντήσετε στις ερωτήσεις σηµειώνοντας τις επιλογές σας µε    √  
• Όλες οι πληροφορίες που θα µας παρασχεθούν θα αντιµετωπισθούν µε απόλυτη εχεµύθεια και εγγυόµεθα την 

πλήρη ανωνυµία των απαντήσεων. Εάν επιθυµείτε να λάβετε µια περιληπτική αναφορά των βασικότερων 
αποτελεσµάτων της έρευνας, ως ελάχιστο δείγµα της ευγνωµοσύνης και της εκτίµησής µας για το χρόνο που 
αφιερώσατε, παρακαλούµε όπως συµπληρώσετε τα στοιχεία που απαιτούνται (προκειµένου να πραγµατοποιηθεί 
η αποστολή της αναφοράς) στον προβλεπόµενο χώρο στο τέλος του ερωτηµατολογίου.  

• Το ερωτηµατολόγιο αφού συµπληρωθεί τοποθετείται στον απαντητικό φάκελο µε προπληρωµένο ταχυδροµικό 
τέλος (δεν απαιτείται γραµµατόσηµο) και αποστέλλεται ταχυδροµικώς. 

 
 
 
 
 
 

1ο  ΤΜΗΜΑ 
ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
 
 
 

1. Η Πληροφορική και τα ∆ίκτυα Υπολογιστών έχουν µεγάλη σηµασία για την επιχειρησιακή λειτουργία. Σε 
ποιο βαθµό θεωρείτε τις τεχνολογίες αυτές απαραίτητες για την αποτελεσµατική λειτουργία της επιχείρησής 
σας;     
           
                     Πολύ                                     Ούτε Μικρό                                 Πολύ 
                       Μικρό                  Μικρό               Ούτε Μεγάλο           Μεγάλο               Μεγάλο 

                                                                        
 
 
 
 
 
 

2. Παρακαλώ αναφέρατε τον βαθµό στον οποίο θεωρείτε ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου στον οποίο 
δραστηριοποιείστε, έχουν επενδύσει επαρκώς στις τεχνολογίες Πληροφορικής και ∆ικτύων Υπολογιστών.  
 
                        Πολύ                                          Ούτε Μικρό                                    Πολύ 
                       Μικρό                   Μικρό          Ούτε Μεγάλο         Μεγάλο               Μεγάλο 

                                                                    
 
 
 
 
 
 

3. Παρακαλώ αναφέρατε τον βαθµό στον οποίο συµφωνείτε/ διαφωνείτε µε την παρακάτω πρόταση: 
«Η επιχείρησή µας είναι ανάµεσα στις πιο προηγµένες επιχειρήσεις του κλάδου της όσον αφορά την χρήση 
Πληροφοριακών Συστηµάτων» 
                     ∆ιαφωνώ                                    Ούτε ∆ιαφωνώ                                        Συµφωνώ               
                      Απόλυτα             ∆ιαφωνώ       Ούτε Συµφωνώ         Συµφωνώ              Απόλυτα             
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4. Στην παρούσα ερώτηση απαντάτε µόνο εάν η  επιχείρησή σας διαθέτει ∆ίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
(συνδεδεµένοι µεταξύ τους υπολογιστές).  
Παρακαλώ αναφέρατε τον βαθµό στον οποίο συµφωνείτε/ διαφωνείτε µε τις ακόλουθες προτάσεις. 
(Αν σε κάποια πρόταση  που αφορά τεχνικά θέµατα δεν γνωρίζετε την απάντηση παρακαλώ σηµειώστε την επιλογή ∆εν 
Γνωρίζω) 
                                                                                                  ∆ιαφωνώ                       Ούτε ∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ          ∆εν 
• Το προσωπικό της επιχείρησης µπορεί                   Απόλυτα      ∆ιαφωνώ  Ούτε Συµφωνώ  Συµφωνώ      Απόλυτα       Γνωρίζω 
να προσπελάσει επιχειρησιακά δεδοµένα          
για τα οποία είναι εξουσιοδοτηµένο µέσω  
δικτύων υπολογιστών 
 

• Το προσωπικό της επιχείρησης µπορεί να 
ανταλλάξει ιδέες και έγγραφα µέσω δικτύων           
υπολογιστών 
 

• Τα επιµέρους τµήµατα της επιχείρησης  
µπορούν να διαµοιραστούν δεδοµένα και               
εφαρµογές µέσω δικτύων υπολογιστών 
 

• Τα στελέχη της ανώτερης διοίκησης της 
επιχείρησης µπορούν να προσπελάσουν            
πληροφορίες που αφορούν την επιχείρηση, µέσω 
των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που διαθέτουν 
 

• Μέσω δικτύων υπολογιστών, η διοίκηση µπορεί 
να διανείµει τις τελευταίες επιχειρησιακές              
πληροφορίες εντός της επιχείρησης 
 

• Τα δίκτυα υπολογιστών έχουν σχεδιασθεί 
προκειµένου να προσαρµόζονται στις απαιτήσεις       
των µελλοντικών εφαρµογών της επιχείρησης 
 

• Τα πρότυπα (standards) που αφορούν τα  
σύγχρονα δίκτυα υπολογιστών έχουν υλοποιηθεί,       
ώστε να εγκατασταθούν πιο αποτελεσµατικά 
τα µελλοντικά Πληροφοριακά Συστήµατα 
 

• Στην επιχείρηση υφίσταται ένα σύνολο  
διαδικασιών και πολιτικών που χρησιµοποιούνται          
για τη διαχείριση των δικτύων υπολογιστών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Τα Πληροφοριακά Συστήµατα της επιχείρησής σας διαχειρίζονται κάποια δεδοµένα. Οι παρακάτω 
προτάσεις αφορούν θέµατα που σχετίζονται µε την διαχείριση των δεδοµένων αυτών. Παρακαλώ αναφέρατε 
τον βαθµό στον οποίο συµφωνείτε/ διαφωνείτε µε αυτές. 
 

Στα Πληροφοριακά µας Συστήµατα:         ∆ιαφωνώ                      Ούτε ∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ         ∆εν 
• Η ίδια πληροφορία είναι αποθηκευµένη               Απόλυτα     ∆ιαφωνώ Ούτε Συµφωνώ  Συµφωνώ       Απόλυτα      Γνωρίζω 
σε περισσότερα από ένα αρχεία ……………………        
 

• Η ίδια πληροφορία αποθηκεύεται σε διαφορετικά 
συστήµατα για διαφορετικές εφαρµογές  ………….        
 

• Υπάρχουν προβλήµατα στα δεδοµένα 
επειδή διαφορετικά αντίγραφά τους    ……………..        
ενηµερώνονται σε διαφορετικούς χρόνους 
 

• Οι απαιτήσεις αποθήκευσης δεδοµένων θα  
µπορούσαν να µειωθούν αφαιρώντας την πολλαπλή        
αποθήκευση δεδοµένων σε διαφορετικές εφαρµογές 
 

• Ο ορισµός συγκεκριµένων βασικών δεδοµένων  
 (π.χ. πελάτης, αριθµός παραγγελίας, κωδικός 
προµηθευτή) είναι µοναδικός και τυποποιηµένος σε        
όλα τα υποσυστήµατα των Πληροφ. Συστηµάτων 
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6. Οι παρακάτω προτάσεις αφορούν τις διαδικασίες που σχετίζονται µε την ασφάλεια των Πληροφοριακών 
Συστηµάτων της επιχείρησής σας. Παρακαλώ αναφέρατε τον βαθµό στον οποίο συµφωνείτε/ διαφωνείτε µε 
τις προτάσεις αυτές. 
 
Όσον αφορά τα Πληροφοριακά µας Συστήµατα:        ∆ιαφωνώ                      Ούτε ∆ιαφωνώ                         Συµφωνώ         ∆εν 
• Υφίσταται συγκεκριµένη πολιτική ασφάλειας,     Απόλυτα       ∆ιαφωνώ  Ούτε Συµφωνώ  Συµφωνώ      Απόλυτα      Γνωρίζω 
δηλαδή περιγραφή του συνόλου των µεθόδων           
και διαδικασιών που καθορίζουν τα µέτρα  
ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστηµάτων  
 

• Υπάρχουν επαρκή προληπτικά µέτρα, δηλαδή 
µέτρα που να περιορίζουν την προσπέλαση στα         
Πληροφοριακά Συστήµατα, έτσι ώστε αυτή να  
γίνεται µόνο από τους εξουσιοδοτηµένους χρήστες 
 

• Υπάρχουν επαρκή µέτρα που στοχεύουν στον 
εντοπισµό και εµφάνιση παραβιάσεων στα Πληρ.        
Συστήµατα τη στιγµή που συµβαίνουν 
 

• Υφίστανται επαρκείς έλεγχοι βάσει των οποίων   
διαπιστώνεται ότι µία παραβίαση έχει ήδη συµβεί            
 

• Υπάρχουν επαρκή µέτρα που στοχεύουν στον 
περιορισµό των συνεπειών εµφάνισης παραβιάσεων  
(π.χ. λήψη backup, σχέδιο συνέχειας και αποκατά-        
στασης λειτουργίας µετά από δυσλειτουργία κτλ)  
 
 
 
 
 
7. Οι παρακάτω προτάσεις αφορούν γενικά χαρακτηριστικά των Πληροφοριακών Συστηµάτων της 
επιχείρησής σας. Παρακαλώ αναφέρατε τον βαθµό στον οποίο συµφωνείτε/ διαφωνείτε µε αυτές. 

 
         ∆ιαφωνώ                        Ούτε ∆ιαφωνώ                      Συµφωνώ          ∆εν 

• Τα Πληροφοριακά Συστήµατά µας        Απόλυτα       ∆ιαφωνώ  Ούτε Συµφωνώ Συµφωνώ      Απόλυτα       Γνωρίζω 
αξιολογούνται από την επιχείρησή µας            
µε µέτρα αξιολόγησης επενδύσεων όπως 
π.χ. Return on Investment (ROI) 
 

• Στην επιχείρησή µας δεν υφίσταται η ανάγκη   
περαιτέρω επενδύσεων σε Πληροφ/κά Συστήµατα        
 

• Οι τελικοί χρήστες των Πληροφ/κών Συστηµάτων   
της επιχείρησης είναι απόλυτα ευχαριστηµένοι   
από την χρήση των Συστηµάτων αυτών για την        
εκτέλεση των επιχειρησιακών διεργασιών  
 

• Τα Πληροφοριακά Συστήµατα της επιχείρησης   
λειτουργούν µε τέτοιο τρόπο ώστε οι εφαρµογές   
(λογισµικό) των επιµέρους τµηµάτων και                
επιχειρησιακών λειτουργιών να εµφανίζονται ως   
µία ενιαία εφαρµογή 
 

• Οι εφαρµογές (λογισµικό) διασφαλίζουν την  
απρόσκοπτη µεταφορά πληροφοριών και           
επιχειρησιακών δεδοµένων εντός της επιχείρησης  
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8. Παρακαλώ αναφέρατε τον βαθµό στον οποίο συµφωνείτε/ διαφωνείτε µε τις παρακάτω προτάσεις που 
αφορούν την «Στρατηγική» χρήση των Πληροφοριακών Συστηµάτων από την επιχείρησή σας. 
                                                                                                                ∆ιαφωνώ                             Ούτε ∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

Τα Πληροφοριακά µας Συστήµατα συνεισφέρουν:        Απόλυτα         ∆ιαφωνώ  Ούτε Συµφωνώ  Συµφωνώ   Απόλυτα 
• στην µείωση του κόστους  ………………………………………..      
• στην εισαγωγή προϊόντων διαφορετικών από αυτά των 
ανταγωνιστών µας………………………………………………      
• στην εισαγωγή περισσότερο ποιοτικών προϊόντων……………      
• στην εισαγωγή νέων προϊόντων νωρίτερα από τους  
ανταγωνιστές µας ………………………………………………      
• στην εισαγωγή µεγαλύτερου εύρους προϊόντων……………….      
• στην βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της παραγωγικής  
µας διαδικασίας …………………………………………………..      
• στην παροχή καλύτερης εξυπηρέτησης στους πελάτες ……….      
• στην επιτυχηµένη διεξαγωγή της διαφήµισης των προϊόντων  
µας ……………………………………………………………………      
• στην εύρεση καινούργιων αγορών για τα προϊόντα µας ………      
 
 

2ο ΤΜΗΜΑ – ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
 

9. Η δυνατότητα µιας επιχείρησης να προµηθευτεί προϊόντα µε ηλεκτρονικό τρόπο επιτυγχάνεται µε 
συγκεκριµένες τεχνικές (EDI, Ηλεκτρονικές Αγορές, SCM Λογισµικό). Παρακαλώ αναφέρατε τον βαθµό 
στον οποίο οι τεχνικές αυτές σας είναι γνώριµες: 
                                                              Καθόλου              Λίγο                  Πολύ             Πάρα Πολύ 
EDI*    ……………………………….        
Ηλεκτρονικές Αγορές** ……………        
SCM Λογισµικό***  ……………….        
 
*EDI (Electronic Data Interchange): Ανταλλαγή τυποποιηµένων εγγράφων (π.χ. λογαριασµοί, παραγγελίες) µεταξύ 
συµβεβληµένων επιχειρήσεων, µε χρήση ειδικού λογισµικού που εγκαθίσταται στις επιχειρήσεις αυτές. 
** Ηλεκτρονικές Αγορές: Μέσω ενός web site (τοποθεσίας στο διαδίκτυο) συνδέεται η επιχείρησή σας µε προµηθευτές για αγορά 
προϊόντων/υπηρεσιών µε  ηλεκτρονικό τρόπο. Παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας δηµοπρασιών για αγορά συγκεκριµένων 
ποσοτήτων προϊόντων. 
*** SCM (Supply Chain Management) Λογισµικό: Ηλεκτρονική ∆ιασύνδεση µε συγκεκριµένους προµηθευτές στα πλαίσια 
ολοκληρωµένων Εφαρµογών Λογισµικού (εφαρµογών που επιτρέπουν την διασύνδεση µε τα υπάρχοντα Πληροφοριακά σας 
Συστήµατα) 
 
 

10. Η χρήση κάποιας τεχνικής Ηλεκτρονικών Προµηθειών είναι χρήσιµη για µία επιχείρηση σε διάφορες 
εφαρµογές που αφορούν την προµήθεια προϊόντων. Για καθεµία από τις ακόλουθες εφαρµογές παρακαλώ 
σηµειώστε, ποια από τις τρεις τεχνικές Ηλεκτρονικών Προµηθειών θεωρείτε ότι είναι η πιο χρήσιµη.  
(Για κάθε Εφαρµογή σηµειώνετε µόνο µία τεχνική) 
 

 
Εφαρµογές:    
• Αγορά προϊόντων µέσω ηλεκτρονικών καταλόγων………………  ………….      ……...              
• Επικοινωνία µε τους προµηθευτές  ………………………………..   …………   ……...  
• ∆ιαπραγµάτευση µε τους προµηθευτές  …………………………..   ………….     ……...  
• Έλεγχος προσφορών προµηθευτών   ………………………………   ………….     ……...  
• Έγκαιρη προειδοποίηση ζηµιάς…………………………………….   ………….     ……...  
• Παροχή εγγύησης στα πωλούµενα προϊόντα ……………………..     ………….    ……...  
• Προµήθεια προϊόντων που αγοράζει µία επιχείρηση και 
αφορούν την δική της χρήση (δεν µεταπωλεί ή εµπορεύεται)…….   ………….    ……...  

• Προµήθεια προϊόντων που αγοράζει µία επιχείρηση και 
µεταπωλεί ή χρησιµοποιεί ως πρώτες ύλες στην παραγωγή……….   ………….     ……...  
• Άλλη…………………………………………………… 

EDI 
Ηλεκτρονικές 

Αγορές 
 SCM 

 Λογισµικό  
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11. Παρακαλώ αναφέρατε τον βαθµό στον οποίο συµφωνείτε/ διαφωνείτε µε την ακόλουθη πρόταση: 
«Η χρήση των παρακάτω τεχνικών Ηλεκτρονικών Προµηθειών, είναι ή θα ήταν πολύ χρήσιµη για την 
επιχείρησή µας».   
                                                              ∆ιαφωνώ                             Ούτε ∆ιαφωνώ                               Συµφωνώ        
                                                              Απόλυτα         ∆ιαφωνώ     Ούτε Συµφωνώ     Συµφωνώ          Απόλυτα                                  
EDI……………………………..           
Ηλεκτρονικές Αγορές……….         
SCM Λογισµικό …..………….           
 
 
 
 
 
 
 

ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 12,13,14,15 ΑΠΑΝΤΑΤΕ ΜΟΝΟ ΑΝ ΚΑΝΕΤΕ Ή ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ 
ΚΑΠΟΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. 

ΑΛΛΙΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 16 ΣΤΟ 3ο 
ΤΜΗΜΑ 

 
 
 
 
12. Ποια από τις παρακάτω τεχνικές Ηλεκτρονικών Προµηθειών χρησιµοποιείτε; 
 
 EDI         Ηλεκτρονικές Αγορές          SCM Λογισµικό   
 
 
 
 
 
13. Ποιο ποσοστό της χρηµατικής αξίας των συνολικών προµηθειών σας προµηθεύεστε µε χρήση κάποιας 
τεχνικής Ηλεκτρονικών Προµηθειών; (απαντάτε µόνο αν κάνετε χρήση των συστηµάτων για αγορά 
προϊόντων) 
 
                                                               Έως 5%           5%-15%           15%-25%         25%-40%       Άνω του 40% 

                
 
 
 
 
14. Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος µε τον οποίο διασυνδέεστε ηλεκτρονικά µε τους προµηθευτές σας εκτός 
της χρήσης των τεχνικών: EDI, Ηλεκτρονικές  Αγορές, SCM Λογισµικό; Αν ναι παρακαλώ αναφέρατε ποιος: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 

15. Χρησιµοποιήσατε κατά το παρελθόν, κάποια από τις τεχνικές Ηλεκτρονικών Προµηθειών, ενώ πλέον δεν 
την χρησιµοποιείτε; Αν ναι παρακαλώ αναφέρατε ποια: 
……………………………………………………………………………………………..………………………….. 
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3ο ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

16. Αναφέρατε τον βαθµό στον οποίο συµφωνείτε/ διαφωνείτε µε την ακόλουθη πρόταση: 
«Η υιοθέτηση των τεχνικών Ηλεκτρονικών Προµηθειών παρέχει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα:» 

                              ∆ιαφωνώ                            Ούτε ∆ιαφωνώ                              Συµφωνώ        
• Μείωση του κόστους αγοράς πρώτων            Απόλυτα         ∆ιαφωνώ   Ούτε Συµφωνώ   Συµφωνώ          Απόλυτα                         
 υλών ή προϊόντων…………………………………..                                
 

• Επίτευξη χαµηλότερου κόστους συναλλαγής και                                  
 χαµηλότερων αµοιβών σχετικά µε τις προµήθειες                                
 

• Πληρωµή στην πραγµατική τιµή αγοράς                                     
 του προϊόντος…………………………………………                                
 

• Βελτίωση της διαφάνειας κατά                                      
 την διαδικασία τιµολόγησης……………………….                                
 

• Βελτίωση της δυνατότητας αναζήτησης πληρο-                                 
 φοριών σχετικών µε τη διαθεσιµότητα προϊόντων                                 
 

• Μείωση του χρόνου µεταξύ παραγγελίας και                                    
 παράδοσης προϊόντων  ………………………………                                
 

• Πιο αποτελεσµατική µεταφορά των προϊόντων ή                                  
πρώτων υλών που αγοράζονται  …………….........                                

 

• Βελτίωση διαχείρισης αποθεµάτων ………………                                
 

• Βελτίωση συνεργασίας µε τους προµηθευτές κατά                      
   τον σχεδιασµό και δηµιουργία προϊόντος…………                                
 
 

17. Υπάρχουν κάποια άλλα πλεονεκτήµατα που θα θέλατε να αναφέρετε; Παρακαλώ σηµειώστε τα: 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
18. Αναφέρατε τον βαθµό στον οποίο συµφωνείτε/ διαφωνείτε µε την ακόλουθη πρόταση: 

«Η υιοθέτηση των τεχνικών Ηλεκτρονικών Προµηθειών συχνά εµποδίζεται από τους ακόλουθους 
ανασταλτικούς παράγοντες:» 

                                                                                                                               ∆ιαφωνώ                           Ούτε ∆ιαφωνώ                           Συµφωνώ 
                                                                                                   Απόλυτα       ∆ιαφωνώ     Ούτε Συµφωνώ   Συµφωνώ         Απόλυτα 

• Υψηλό κόστος εγκατάστασης των τεχνικών αυτών  ……….         
 

• Υψηλό κόστος αναπροσαρµογής των επιχειρησιακών διεργα-         
 σιών που απαιτούνται για τις Ηλεκτρονικές Προµήθειες  ….       
 

• Υψηλό κόστος ολοκλήρωσης των τεχνικών Ηλεκτρονικών           
 Προµηθειών µε τα Πληροφ/κά Συστήµατα της επιχείρησης       
 

• ∆υσκολία ολοκλήρωσης των τεχνικών Ηλεκτρονικών  
   Προµηθειών µε τα προϋπάρχοντα Πληροφοριακά  …………          
   Συστήµατα της επιχείρησης  
 

• Μεγάλος χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση           
 των τεχνικών Ηλεκτρονικών Προµηθειών µε τα   ...…………       
   προϋπάρχοντα Πληροφοριακά Συστήµατα της επιχείρησης 
 

• Αβεβαιότητα που σχετίζεται µε την εξακρίβωση της      
 πραγµατικής ταυτότητας των προµηθευτών …………………         
 

• Αβεβαιότητα που σχετίζεται µε την ασφάλεια και ακεραι-   
 ότητα των συναλλαγών µε χρήση ηλεκτρονικών µέσων …..          
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Ανασταλτικοί Παράγοντες (συνέχεια ερώτησης 18)                   ∆ιαφωνώ                           Ούτε ∆ιαφωνώ                           Συµφωνώ 

• Αβεβαιότητα που σχετίζεται µε την πιθανή απώλεια      Απόλυτα       ∆ιαφωνώ    Ούτε Συµφωνώ    Συµφωνώ        Απόλυτα 
 εµπιστευτικών και ιδιωτικών πληροφοριών   …………….....         
 

• Αβεβαιότητα που σχετίζεται µε την δυνατότητα επίλυσης   
 των προβληµάτων που συνήθως παρουσιάζονται κατά την            
   διαδικασία προµηθειών 
 

• Αβεβαιότητα που σχετίζεται µε την επικύρωση των όρων  
 και συνθηκών του συµβολαίου (π.χ. έκδοση παραστατικών       
   συναλλαγών) 
 

• Το µεγαλύτερο ποσοστό των προµηθειών µας  (λόγω ιδιαι -  
 τεροτήτων τους) δεν µπορεί να γίνει µε ηλεκτρονικό τρόπο.       
   Συνεπώς το κόστος υλοποίησης τέτοιων Συστηµάτων Ηλ. 
   Προµηθειών, είναι υψηλότερο των αναµενόµενων οφελών. 
 

  
19. Υπάρχουν κάποια άλλα προβλήµατα-εµπόδια που σχετίζονται µε την υιοθέτηση τεχνικών Ηλεκτρονικών 
Προµηθειών και θα επιθυµούσατε να αναφέρετε; Παρακαλώ σηµειώστε τα: 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
4ο ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
 
20. Παρακαλώ αναφέρατε πως θα χαρακτηρίζατε τους ακόλουθους παράγοντες που αφορούν την σχέση της 
επιχείρησής σας µε τους προµηθευτές.  
                                                                                                                           Πολύ                Ούτε Μικρός                            Πολύ 
                                   Μικρός        Μικρός   Ούτε Μεγάλος      Μεγάλος      Μεγάλος 
• Ρυθµός τεχνολογικής εξέλιξης προµηθευόµενων προϊόντων          
• Αριθµός(πλήθος) διαφορετικών προµηθευόµενων προϊόντων          
• Αριθµός (πλήθος) βασικών  προµηθευτών της επιχείρησης ..          
• Αριθµός δυνητικών* βασικών προµηθευτών της επιχείρησης          
• Βαθµός (συχνότητα) αλλαγής προµηθευτών   ……………….          
• Βαθµός πολυπλοκότητας διαδικασιών προµήθειας  …………          
 

*(προµηθευτών από τους οποίους ενώ δεν προµηθεύεστε, ωστόσο, εάν το επιθυµείτε, µπορείτε άµεσα να προµηθευτείτε) 
 
 
 

21. Παρακαλώ αναφέρατε τον βαθµό στον οποίο συµφωνείτε/ διαφωνείτε µε τις παρακάτω προτάσεις που 
ενδεχοµένως αντανακλούν την Στρατηγική που ακολούθησε η επιχείρησή σας κατά τα δύο τελευταία χρόνια. 
 
Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών προσπαθούµε να προ- 
πορευόµαστε έναντι των ανταγωνιστών µε τους εξής τρόπους:        
                                        ∆ιαφωνώ                        Ούτε ∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 
                                   Απόλυτα    ∆ιαφωνώ   Ούτε Συµφωνώ   Συµφωνώ   Απόλυτα 
• την προώθηση προϊόντων σε όσο το δυνατό χαµηλότερες τιµές..        
• την εισαγωγή προϊόντων που είναι διαφορετικά από αυτά των     
ανταγωνιστών ……………………………………………………..         
• την συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων µας  ………      
• την εισαγωγή νέων προϊόντων, νωρίτερα από τους ανταγωνιστές      
• την εισαγωγή µεγάλου εύρους προϊόντων ………………………      
• τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της παραγωγικής 
µας διαδικασίας  ……………………………………………………….      
• την παροχή καλής εξυπηρέτησης στους πελάτες ………………      
• την αποτελεσµατική διαφήµιση των προϊόντων µας …………...        
• την εύρεση νέων αγορών για τα προϊόντα µας  ………..……….        
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22. Παρακαλώ αναφέρατε τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας: 
 
         ______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

23. Ποιος είναι ο αριθµός εργαζοµένων στην επιχείρησή σας; 
         
 

                                                     
 
 
 
 

24. Ποια είναι η µέση ετήσια αξία των πωλήσεων (τζίρος) της επιχείρησής σας την τελευταία διετία; (σε €)  
     _____________________________ 
 
 
 
 

25. Ποια είναι η µέση ετήσια αξία των προµηθειών της επιχείρησής σας την τελευταία διετία; (σε €) 
     _____________________________ 
 
 
 
 

26. Υπάρχει στην επιχείρησή σας ξεχωριστό Τµήµα Προµηθειών;    ΝΑΙ  
                                                                                                                     ΟΧΙ                 
 
 
 
 

27. Για τους σηµαντικότερους από τους προµηθευτές σας θεωρείστε µεγάλοι* πελάτες ; 
         ΝΑΙ   
                                                                                                                      ΟΧΙ   
 

*(αρκετά µεγάλο µέγεθος των πωλήσεών τους πραγµατοποιείται προς την επιχείρησή σας) 
 
 
 
28. Παρακαλώ σηµειώστε τον τίτλο της θέσης που κατέχετε σήµερα στην επιχείρησή σας: 
     _______________________________________________________ 
 
 
 
 

Παρακαλώ, εάν επιθυµείτε να σας αποστείλουµε τα αποτελέσµατα της έρευνας, σηµειώστε τα ακόλουθα στοιχεία 
(ανάλογα µε τον τρόπο αποστολής που επιθυµείτε, ώστε να λάβετε µία ολοκληρωµένη περίληψη των βασικών ευρηµάτων 
της έρευνας) 

Αριθµός FAX:_______________________ 
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση:______________________________________________________ 
Λογαριασµός Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail):____________________________ 
 
 
 
 

Σας ευχαριστούµε για τη συνεργασία! 

 

               1-9            10-29           30-49            50-99         100-499     Άνω των 500  


